PROPUNERE HOTARARE

Cu un număr de [●] voturi valabil exprimate de către acţionarii prezenţi sau reprezentaţi,
reprezentând un număr de [●] acţiuni emise de societate, respectiv [●] % din capitalul social
al societăţii, şi [●] % din drepturile de vot ale acţionarilor prezenţi sau reprezentaţi în
adunare, dintre care [●] voturi exprimate pentru, [●] voturi exprimate împotrivă şi [●]
abţineri, se aprobă următoarele:

a. in cazul in care consiliul de administrație impreuna cu directorul general al societăţii
acorda (sau oferă in mod general) Distributii Suplimentare (asa cum sunt definite in
cele de mai jos) tuturor acționarilor (dar numai in masura in care aceste Distributii
Suplimentare sunt acordate efectiv) fie prin intermediul achiziției propriilor acțiuni si
anularea lor, fie sub forma de Dividende Speciale, societatea va plăti consiliulului
de administrație si directorului general al SC Primcom SA o remunerație suplimentara
brută astfel:
● 0,5% din Distribuția Suplimentara către directorul general al SC Primcom SA
● 0,1% din Distribuția Suplimentara către membrii consiliului de administrație
b. Pentru clarificare, in scopul calculării onorariilor suplimentare menționate anterior,
Distributiile Suplimentare sunt definite după cum urmează:
● Pentru Dividendele Speciale, Distribuția Suplimentară reprezintă
Dividendele Speciale brute (asa cum au fost definite mai sus)
distribuite acționarilor societăţii
● Pentru reduceri de capital suma agregata distribuita actionarilor SC
Primcom SA (bruta de orice taxe aplicabile) în urma operaţiunii de
reducere a capitalului social al societăţii.
c. Prin Dividende Speciale se înțelege suma plătită de societate acționarilor săi
suplimentar fata de dividendul aferent profitului anual, in conformitate cu situațiile
financiare auditate aprobate, întocmite in conformitate cu legislaţia în vigoare.
d. Distributia(iile) Suplimentara(e) sunt considerate a fi acordate la urmatoarele date:
• Pentru Dividende Speciale, prima zi in care un comparator de acțiuni ale SC
Primcom SA nu mai este îndreptăţit să primească Dividendele Speciale („data
ex-dividend”)
• Pentru reducerea de capital social prin reducerea valorii nominale a acțiunilor,
data la care acele distributii sunt puse la dispozitia actionarilor SC Primcom SA
Aceste onorarii suplimentare vor fi plătite de către societate in mod suplimentar fata de
indemnizatia Consiliului de Administratie si salariul Directorului General.
Pentru evitarea oricăror neînţelegeri, onorariile suplimentare mentionate la litera a) de mai sus
sunt exprimate in valoare brută, onorariul suplimentar incluzând impozitul pe venit şi toate
celelalte contribuţii obligatorii, fiscale sau de orice altă natură, care cad în sarcina
administratorilor si directorului general.

Aceste onorarii suplimentare vor fi platite de catre SC Primcom SA in termen de 30 zile
lucratoare de la urmatoarele date:
●
in cazul dividendelor speciale - data la care se vor plati efectiv
●
in cazul reducerii de capital - data la care reducerea de capital devine efectiva prin
înregistrare la oficiul registrului comerțului

