
 
HOTARAREA nr. 4 

a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor 

a societatii PRIMCOM SA, din data de 14.10.2020 

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicată, cu            

modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind privind emitenţii de            

instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă si ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind             

emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă; 

 

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor 

 societatii PRIMCOM SA, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. 

J40/1070/1991, cod unic de inregistrare 1584200, intrunita statutar si legal, emite 

urmatoarea HOTARARE: 

 

Art. 1. Actionarii aproba cu 1.294.405 voturi pentru, reprezentand 85,1411% din capitalul social,             

0 voturi impotriva, 0 voturi abtinere, autorizarea societatii Primcom SA pentru a rascumpara             

actiuni ale SC Primcom SA, pentru un numar maxim de (i) 145.030 actiuni sau (ii) 10% din                 

valoarea capitalului social subscris la data relevanta, aplicandu-se valoarea cea mai mica dintre             

acestea doua, pentru o perioada maxima de 18 luni de la data publicarii hotararii actionarilor in                

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Rascumpararea se va efectua la un pret care nu                

poate fi mai mic de 0,5 RON/actiune sau mai mare de 30 RON/actiune. Tranzactia poate avea ca                 

obiect doar actiuni platite integral. Programul de rascumparare are drept scop reducerea capitalului             

social. Hotararea actionarilor privind reducerea capitalului social si modificarea Actului          

Constitutiv va fi aprobata de actionari, cu respectarea prevederilor Actului Constitutiv, fiind agreat             

ca actionarii pot aproba una sau mai multe operatiuni de reducere a capitalului social, pe masura                

ce actiunile sunt rascumparate iar actionarii sunt convocati de Consiliul de Administratie al SC              

Primcom SA. Implementarea acestui program de rascumparare se va face sub rezerva            

disponibilitatii resurselor financiare necesare. 
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Art. 2. Actionarii aproba cu 1.294.405 voturi pentru, reprezentand 85,1411% din capitalul social,             

0 voturi impotriva, 0 voturi abtinere, prelungirea pana la data de 25.02.2021 a termenului              

contractual pentru promisiunea de vanzare autentificata sub nr. 2458/05.11.2018, incheiata in           

baza hotararii AGEA nr. 5 din 11.10.2018, modificata prin actul aditional autentificat sub nr.              

2213/04.11.2019, incheiat in baza hotararii nr. 3 a AGEA din data de 04.11.2019.  

Art. 3. Actionarii aproba cu 1.294.405 voturi pentru, reprezentand 85,1411% din capitalul social,             

0 voturi impotriva, 0 voturi abtinere, imputernicirea Directorului General al societatii Primcom SA             

sa semneze Actul aditional si contractul de vanzare in forma autentica, in conditiile aprobate la               

punctul 2. 

Art. 4. Actionarii aproba si stabilesc cu 1.294.405 voturi pentru, reprezentand 85,1411% din             

capitalul social, 0 voturi impotriva, 0 voturi abtinere, data de 06.11.2020 ca data de inregistrare a                

actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor luate si a datei de 05.11.2020 ca               

ex-date. 

Art. 5 Actionarii aproba si stabilesc cu 1.294.405 voturi pentru, reprezentand 85,1411% din             

capitalul social, 0 voturi impotriva, 0 voturi abtinere, imputernicirea Presedintelului Consiliului de            

Administartie al societatii, sa semneze hotararile adunarii generale extraordinare a actionarilor, sa            

semneze orice document, cerere si sa indeplineasca orice formalitate pentru inregistrarea           

hotararilor adoptate la Oficiul Registrului Comertului sau alte autoritati competente si aducerea la             

indeplinire a hotararilor AGEA. Presedintele Consiliului de Administartie poate delega toate sau o             

parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat. 

 

Presedintele Consiliului de Administratie, 

Nichiforov Andrei 

Secretar, 

Virsan Alina 
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