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PRIMCOM

PROCURĂ SPECIALĂ DE VOT ÎN
Adunarea generală extraordinară a acţionarilor
de la SC PRIMCOM SA
convocată pentru data de 27.04.2012
Subsemnatul,
*____________________________________________________[numele
şi
prenumele
acţionarului
–
persoană
fizică]
,
identificat
cu
___________________________ [act de identitate] seria _____, numărul
__________, eliberat de _____________, la data de _______________, având
domiciliul
în
localitatea
__________________________________________________
şi
CNP
_______________________________,
sau
Subscrisa,
**_________________________________________________________________
___________[denumirea acţionarului – persoană juridică], cu sediul social în
localitatea _____________________________________________, înregistrată la
Oficiul Registrului Comerţului sub nr. __________________________, cod unic de
înregistrare
________________________,
reprezentată
legal
prin
_____________________________________________________________[numel
e şi prenumele reprezentantului legal al acţionarului – persoană juridică], cu CNP
________________________,
acţionar la Data de Referinţă, adică 06.04.2012, al SC PRIMCOM SA
(„Societatea”), societate comercială înfiinţată şi funcţionând în conformitate cu
legislaţia română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti sub
numărul J40/1070/1991, cod de unic de înregistrare 1584200, cu sediul social
situat în str. Ştirbei Vodă, nr. 166, Bloc 20C, parter, sector 1, Bucureşti, România,
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având capitalul social integral subscris şi vărsat în cuantum de 5.173.167,50 lei,
împărţit în 2.069.267 acţiuni
nominative, deţinător al unui număr de
______________________ acţiuni, reprezentând ________________% din
numărul total de acţiuni emise de Societate, ceea ce îmi conferă
______________________ drepturi de vot, reprezentând ________________%
din numărul total de drepturi de vot, împuternicesc prin prezenta pe
__________________________________________________________[denumire
a reprezentantului desemnat de către acţionar] domiciliat în localitatea
_____________________________, ţara _______________,identificat cu
_____________ [act de identitate] seria ____, numărul ___________, eliberat de
către ________________________, la data de _________________, având CNP
________________________________, să mă reprezinte în Adunarea Generală
Extraordinară a Acţionarilor SC Primcom SA ce va avea loc, la punctul de lucru al
societăţii din Bucureşti, b-dul Chişinău nr. 1, etaj 1, complex Delfinului, sector 2,
în data de 27.04.2012 (data primei convocări) sau în data de 30.04.2012 (data
celei de a doua convocări) în cazul în care Adunarea Generală Extraordinară a
Acţionarilor nu se va putea ţine la prima convocare, începând cu ora 1100, şi să
exercite dreptul de vot aferent acţiunilor deţinute de subsemnatul***/
subscrisa****, după cum urmează:
1) Aprobarea modificarii Actului constitutiv al SC PRIMCOM SA. Textul integral al
modificarilor este urmatorul :
« Art. 1. Se modifica si se reformuleaza alin.15 al art.15 din Actul constitutiv
modificator si actualizat al SC PRIMCOM SA care va avea in urma
modificarii urmatorul continut :
„Directorii pot fi revocati oricand de catre Consiliul de administratie.” »
Pentru___________Împotrivă______________ Abţinere______________
2) Aprobarea Actului constitutiv actualizat al SC PRIMCOM SA in forma
consolidata pentru a reflecta modificarile aprobate de actionari in cadrul AGEA.
Pentru___________Împotrivă______________ Abţinere______________
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3) Stabilirea datei de inregistrare, conform art.238 din Legea nr.297/2004 privind
piata de capital, data propusa fiind 18.05.2012.
Pentru___________Împotrivă______________ Abţinere______________
4) Imputernicirea presedintelui Consiliului de administratie al SC PRIMCOM SA sa
semneze, in numele si pe seama actionarilor, Actul constitutiv modificator si
forma consolidata a Actului constitutiv al SC PRIMCOM SA, hotararile AGEA si sa
indeplineasca toate si oricare dintre formalitatile cerute pentru inregistrarea,
punerea in executare si pentru asigurarea opozabilitatii catre terte persoane a
hotararilor adoptate de AGEA. Presedintele Consiliului de administratie va putea
delega altor persoane mandatul sau cu privire la indeplinirea formalitatilor
mentionate mai sus.
Pentru___________Împotrivă______________ Abţinere______________
OM
V Petrom SA
Anexez prezentei copia actului de identitate valabil***/ copia buletin/carte de
identitate a
reprezentantului legal împreună cu un certificat constatator eliberat de Registrul
Comerţului, nu mai vechi de 30 de zile ****
Data ________________________
***** ________________________________________________________
[semnătura acţionarului/ semnatura reprezentantului legal şi ştampila]
_______________________________________________________
[funcţia reprezentantului legal]

Notă:
* se va completa numai pentru acţionarii persoane fizice;
** se va completa numai pentru acţionarii persoane juridice;
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*** aplicabil în cazul acţionarilor persoane fizice;
**** aplicabil în cazul persoanelor juridice;
***** în cazul acţionarilor persoane fizice, se va semna; în cazul acţionarilor
persoane juridice, se va semna şi ştampila;
Criterii de validitate a votului:
- votul este valabil exprimat prin marcarea uneia dintre opţiunile de vot „Pentru”,
„ Împotrivă” sau „ Abţinere”.
pentru fiecare propunere supusă votului;
- nemarcarea nici uneia dintre opţiunile de vot „Pentru”, „ Împotrivă” sau „
Abţinere” pentru propunerea supusă votului, se considera “vot neexprimat”;
- marcarea a două sau trei dintre opţiunile de vot „ Pentru”, „ Împotrivă” sau „
Abţinere” pentru propunerea supusă votului, conduce la anularea votului;
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