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FORMULAR VOT PRIN CORESPONDENTA
pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
SC PRIMCOM SA
convocata pentru data de 15.06.2012

Subsemnatul,

*
prenumeie

persoana
fizica]
[act de identitate]
eliberat de
domiciliul
avand

actionarului

Jnumele
s/
,
identificat
cu
seria
, numaru!
, la data de
in
localitatea
si
CNP

sau
Subscrisa,

**
[denumirea actionarului - persoana juridical, cu sediul social Tn
localitatea
•
, mregistrata la
Oficiul Registrului Comertului sub nr.
, cod unic de
mregistrare
,
reprezentata
legal
prin
[numel
e si prenumele reprezentantului legal al actionarului - persoana juridical, cu CNP

actionar la Data de Referinta, adica 23.05.2012, al SC PRIMCOM SA
(,,Societatea"), societate comerciala Tnfiintata §i functionand Tn conformitate cu
legislajia romana, mregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucure§ti sub
numarul J40/1070/1991, cod de unic de mregistrare 158200, cu sediul social
situat Tn str. §tirbei Voda nr. 166, bl. 20C, parter, sector 1, Bucure§ti, Romania,

1

avand capitalul social integral subscris §i varsatTn cuantum de 5.173.167,50 lei,
Tmpartit Tn 2.069.267 actiuni nominative, delator al unui numar de
ac^ium, reprezentand
% din
numarul total de actiuni emise de Societate, ceea ce Tmi confera
drepturi de vot, reprezentand
%
din numarul total de drepturi de vot, avand cunostim;a de Ordinea de zi a Adunarii
Generale Extraordinare a Acjionarilor SC Primcom SA convocata pentru a avea loc
la punctul de lucru al societatii din Bucure§ti, b-dul Chisinau nr. 1, etaj 1, complex
Delfinului, sector 2, ?n data de 15.06.2012 (data prime! convocari) sau Tn data de
18.06.2012 (data celei de a doua convocari) Tn cazul Tn care Adunarea Generala
Extraordinara a Actionarilor nu se va putea tine la prima convocare, mcepand cu
ora 11°°, s.i urmare analizei documentatiei pusa la dispoztye Tn legatura cu
Ordinea de zi respectiva, Tn conformitate cu Articolul 18 din Regulamentul CNVM
nr. 6/2009, prin prezentul formular Tmi exercit votul prin corespondenta, dupa
cum urmeaza:
1) Aprobarea modificarii Actului constitutiv al SC PRIMCOM SA. Textul integral al
modificarilor este urmatorul:
« Art. 1. Se modifica §i se reformuleaza alin.15 al art.15 din Actul constitutiv
modificator si actualizat al SC PRIMCOM SA care va avea Tn urma
modificarii urmatorul continut:
;;Directorii pot fi revocaji oricand de catre Consiliul de administratie." »
Pentru

Tmpotriva

Abtinere

2) Aprobarea Actului constitutiv actualizat al SC PRIMCOM SA Tn forma
consolidate pentru a reflecta modificarile aprobate de actionari Tn cadrul AGEA.
Pentru

Tmpotriva

_ _ Abtinere

3) Stabilirea datei de Tnregistrare, conform art.238 din Legea nr.297/2004 privind
piata de capital, data propusa fiind 29.06.2012.
Pentru

Tmpotriva

Abtinere

4) Tmputernicirea pre§edintelui Consiliului de administrate al SC PRIMCOM SA sa
semneze, Tn numele si pe seama actionarilor, Actul constitutiv modificator §i
forma consolidata a Actului constitutiv al SC PRIMCOM SA, hotararile AGEA §i sa
Tndeplineasca toate §i oricare dintre formalita^ile cerute pentru Tnregistrarea,
punerea Tn executare sj pentru asigurarea opozabilitatii catre ter^e persoane a
hotararilor adoptate de AGEA. Pre§edintele Consiliului de administrate va putea
delega altor persoane mandatul sau cu privire la Tndeplinirea formalitatilor
mentionate mai sus.
Pentru

Tmpotriva

Abtinere___

,_t

Anexez prezentei copia actului de identitate valabil***/ copia buletin/carte de
identitate a reprezentantului legal Tmpreuna cu un certificat constatator eliberat
de Registrul Comertului, nu mai vechi de 30 de zile ****
Data

*****
[semnatura actionarului/ semnatura reprezentantului legal $i §tampila]
[func^ia reprezentantului legal]
Nota:
* se va completa numai pentru actionarii persoane fizice;
** se va completa numai pentru actionarii persoane juridice;
*** aplicabil Tn cazul actionarilor persoane fizice;
**** aplicabil Tn cazul persoanelor juridice;
***** Tn cazul actionarilor persoane fizice, se va semna; Tn cazul actionarilor
persoane juridice, se va semna §i §tampila;

Criterii de validitate a votului:
- votul este valabil exprimat prin marcarea uneia dintre optiunile de vot ,,Pentru",
,, Tmpotriva" sau „ Ab^inere"
pentru fiecare propunere supusa votului;

- nemarcarea nici uneia dintre optiunile d'e vot ,,Pentru", „ Tmpotriva" sau „
Abtinere" pentru propunerea supusa votului, se considera "vot neexprimat";
- marcarea a doua sau trei dintre optiunile de vot „ Pentru", „ Tmpotriva" sau „
Abtinere" pentru propunerea supusa votului, conduce la anularea votului;

