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BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA
Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
la SC Primcom SA
din data de 29.07.2011, ora 1100
Nume si prenume/denumire
Reprezentant legal*
Codul numeric personal sau seria si nr.
actului de identitate al actionarului
persoana fizica sau, dupa caz, a
reprezentantului legal
Domiciliul/sediul
Cod unic de inregistrare **
Numar de inregistrare Registrul
Comertului **
Numar de actiuni detinute la sfarsitul zilei
de 08.07.2011 (data de referinta)
Rezolutie
Punctul 1. Aprobarea în principiu a fuziunii
SC PRIMCOM SAîn calitate de societate
absorbantă, şi a SC PRESTARI SERVICII
SA, o companie înfiinţată şi funcţionând în
conformitate cu legea română, cu sediul în
Bucureşti, Str. Berzei nr. 25, Sector 1,
înregistrată
la
Oficiul
Registrului
Comerţului sub nr. J40/482/1991, cod de
unic de înregistrare 1590058, în calitate de
societate absorbită şi cu SC DELFINCOM
SA, o companie înfiinţată şi funcţionând în
conformitate cu legea română, cu sediul în
Bucureşti, Str. Chişinău nr. 1, Sector 2,
înregistrată
la
Oficiul
Registrului
Comerţului sub nr. J40/174/1991, cod de
unic de înregistrare 2351539, in calitate de
societate absorbită.

Pentru

Impotriva

Abtinere
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Rezolutie
Punctul
2.
A pr oba r e a
împuternicirii
Consiliului de Administraţie al Societăţii
pentru :
2.1. stabilirea datei situaţiilor financiare care
vor fi folosite pentru a se stabili condiţiile
Fuziunii ;
2.2. desemnarea evaluatorului Societăţii în
vederea Fuziunii ;
2.3. negocierea ratei de schimb a acţiunilor în
cadrul Proiectului de Fuziune;
2.4. solicitarea desemnării unui expert de
către
Oficiul
Registrului
Comerţului
competent teritorial pentru examinarea
Proiectului de Fuziune
2.5. pentru a lua orice altă măsură si a efectua
orice altă operaţiune de ordin economic,
financiar sau juridic necesară sau considerată
adecvată pentru întocmirea si publicarea
Proiectului de Fuziune si derularea
corespunzătoare a formalităţilor prealabile
Adunării
Generale
Extraordinare
a
acţionarilor Societăţii care va hotărî asupra
executării Fuziunii

Rezolutie

Pentru

Impotriva

Abtinere

Pentru

Impotriva

Abtinere

Punctul 3. Aprobarea împuternicirii
Consiliului de Administraţie al Societăţii în
vederea negocierii, întocmirii, semnării si
publicării Proiectului de Fuziune a Societăţii
cu SC PRESTARII SERVICII SA şi
SDELFINCOM SA, conform prevederilor
art. 241 din Legea nr. 31/1990 privind
societăţile comerciale, republicată, cu
modificările si completările ulterioare.
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Rezolutie

Pentru

Impotriva

Abtinere

Pentru

Impotriva

Abtinere

Punctul 4. Aprobarea datei de 15.08.2011 ca
Dată de Înregistrare, conform art. 238 alin. (1)
din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de
capital, cu modificările si completările
ulterioare, pentru identificarea acţionarilor
asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate
în prezenta Adunare Generală Extraordinară a
acţionarilor.
Rezolutie
Punctul 5. Aprobarea mandatarii domnului
Mircea Mocanu, director general al SC
Primcom SA, sa efectueze toate procedurile si
formalitatile prevazute de lege si actul
constitutiv in scopul indeplinirii hotararilor
adoptate de catre adunarea generala a
actionarilor, inclusiv a formalitatilor de
publicitate si inregistrare a acestora. In acest
sens, persoana mandatata de adunarea
generala a actionarilor va avea dreptul de a
delega aceasta imputernicire oricarei persoane
pe care o considera potrivita.
Conform optiunii personale, se va marca cu ''X' numai una din casutele aferente votului
PENTRU, IMPOTRIVA sau ABTINERE.
Data____________

Semnatura______________
Stampila pentru pers. juridice_______________

*

se completeaza de catre actionarii persoane juridice, sau dupa caz, de actionarii
persoane fizice lipsite de capacitate de exercitiu ;
**
se completeaza de actionarii persoane juridice ;
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