HOTARAREA nr. 4
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
a societatii PRIMCOM SA, din data de 04(05).11.2019

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 Ordinara 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 ______ voturi pentru, reprezentand ____ % din capitalul social, ____
voturi impotriva, ____ voturi abtinere, numirea auditorului financiar extern al societatii pentru
exercitiile financiare 2019, 2020 si 2021, respectiv societatea ____ SRL, cu sediul in __________,
inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. ______ si CIF ______, membra a
Camerei Auditorilor Financiari din Romania cu Autorizaţia nr. ______ emisa de Camera
Auditorilor Financiari din Romania. Societatea este reprezentata de ________ in calitate de
______.
Art. 2. Actionarii aproba si stabilesc cu ______ voturi pentru, reprezentand ____ % din capitalul
social, ____ voturi impotriva, ____ voturi abtinere, data de 26.11.2019 ca data de inregistrare a
actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor luate si a datei de 25.11.2019 ca
ex-date.
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Art. 3 Actionarii aproba cu ______ voturi pentru, reprezentand ____ % din capitalul social, ____
voturi impotriva, ____ voturi abtinere, imputernicirea Presedintelului Consiliului de Administartie
al societatii, sa semneze hotararile adunarii generale ordinare 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 AGOA. Presedintele Consiliului de Administartie poate delega toate sau o parte din
puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.
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