
Formular de vot prin corespondenta  
pentru voturile prin corespondenta pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societatii 

PRIMCOM S.A.  
convocată pentru 11/12 octombrie 2018 

 
 
Subscrisa, ………………………………………………………, cu sediul in     

………………………………………….., str. ………………………………………, nr. înregistrare     
ORC ……………………………, CUI: …………………………, reprezentata legal de       
………………………………….…………………….., cetățean ………………., născut la data de       
......................... in ............................, jud....................., domiciliat in ........................... str.        
.............................................. nr. ......., bl. ........, sc. ........, ap........, jud. ......................, posesor a .......             
seria ....... nr. ............... eliberat la data de .........................., de ............................................, având            
CNP .......................................... – asociat/ administrator, in calitate de acționar la data de referință de              
01 octombrie 2018 la societatea PRIMCOM S.A., cu sediul social in Bucuresti, B-dul Aerogarii nr.               
33, spatiul comercial nr. 12, corp A, parter, înregistrată la Registrul Comerțului Bucuresti sub nr.               
J40/1070/1991, având cod unic de înregistrare RO 1584200, deținător a unui număr de ........................              
acțiuni, reprezentând ....................% din capitalul social al societății și care îmi conferă dreptul la              
....................... voturi,  

având cunoștința de Ordinea de zi completata a Adunării Generale Extraordinare a            
Acționarilor societății PRIMCOM S.A. convocată pentru data de 11 octombrie 2018, începând cu ora              
11.00, respectiv pentru 12 octombrie 2018, începând cu ora 11.00, în cazul in care Adunarea               
Generală Extraordinară a Acționarilor nu se va putea ține în mod valabil la prima convocare, și de                 
documentația pusă la dispoziție de societatea PRIMCOM S.A.,  

în conformitate cu Regulamentele ASF in vigoare privind exercitarea anumitor drepturi ale            
acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, prin prezentul formular îmi            
exercit votul prin corespondență, după cum urmează:  

 
Pentru punctul 1 de pe Ordinea de zi, respectiv 
”Aprobarea noilor preturi de vanzare pentru unele active din patrimoniul SC Primcom SA precum si               
procedura de vanzare stabilita in cadrul sedintei Consiliului de Administratie din data de 03.09.2018” 
 

Pentru Împotrivă Abținere 
   

 
Pentru punctul 2 de pe Ordinea de zi, respectiv 
”Imputernicirea D-lui Vlad Nicolae Neacsu in calitate de Director General pentru a semna in numele               
SC Primcom SA contractele de vanzare in forma autentica precum si antecontractele de vanzare, in               
situatia in care este necesar” 
 

Pentru Împotrivă Abținere 
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Pentru punctul 3 de pe Ordinea de zi, respectiv 
„Propunerea si aprobarea datei de 02.11.2018 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se               
vor rasfrange efectele hotararilor luate si a datei de 01.11.2018 ca ex-date” 
 

Pentru Împotriva Abținere 
   

 
Pentru punctul 4 de pe Ordinea de zi, respectiv 
„Imputernicirea Domnului Madalin Petre Georgescu, in calitate de Presedinte al Consiliului de            
Administratie, sa semneze hotararile adunarii generale extraordinare 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             
AGEA. Domnul Madalin Petre Georgescu poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai               
sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat” 
 

Pentru Împotriva Abținere 
   

 
Pentru punctul 5 de pe Ordinea de zi, astfel cum a fost solicitat de un actionar care detine mai mult                    
de 5% din capitalul social, respectiv: 
“Imputernicirea Directorului General pentru a semna in numele SC Primcom SA contractele de             
vanzare in forma autentica precum si antecontractele de vanzare, in situatia in care este necesar.” 

 
Pentru Împotriva Abținere 

   
 
 
Semnătura     …………………                                    L.S. 
 
 
 Data    ……………………… 
 
 
Termenul limită pentru înregistrarea la Societate a buletinelor de vot prin corespondenţă este 09 octombrie               
2018, ora 11:00. 
Anexăm prezentului buletin de vot certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat               
de Registrul Comerțului, cu o vechime de cel mult 12 luni raportat la data publicării convocatorului adunării                 
generale şi care să permită identificarea subscrisei în registrul acționarilor PRIMCOM SA la data de referință                
eliberat de Depozitarul Central SA. Dacă Depozitarul Central SA nu a fost informat la timp în legătura cu                  
numele reprezentantului legal al subscrisei (astfel încât registrul acționarilor la data de referință să reflecte               
acest lucru), certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus vor trebui sa facă dovada             
reprezentantului legal al subscrisei. 
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