
ACT ADIŢIONAL LA
ACTUL CONSTITUTIV

MODIFICATOR ŞI ACTUALIZAT AL
SC PRIMCOM SA

Subscrisele :
• SC FONDUL PROPRIETATEA S.A., cu sediul social în

Bucureşti,  str.  Buzeşti  nr.  78-80,  etaj  7,  sector  1,  prin 
administrator  unic  şi  societate  de  administrare  a  investiţiilor 
Franklin  Templeton  Investment  Management  Limited  United 
Kingdom Sucursala Bucureşti, cu sediul social în Bucuresti,  str. 
Buzeşti nr. 78-80, etaj 7, sector 1 ;

• SOCIETATEA DE INVESTIŢII FINANCIARE MUNTENIA S.A., cu 
sediul în Bucureşti, Splaiul Unirii nr. 16, sector 4, administrată de 
S.A.I. Muntenia Invest S.A. ;

• ACŢIONARI PRIVAŢI DIVERŞI la SC PRIMCOM SA :
- În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 31/1990, republicată şi 
actualizată, şi a Actului constitutiv modificator şi actualizat al SC 
Primcom SA ;
- În conformitate cu hotărârea Adunării Generale Extraordinare a 
acţionarilor SC Primcom SA din data de 27.04.2012.

Se  modifică  şi  se  reformulează Actul  constitutiv  al  societăţii 
astfel :

«  Art.1. Se  modifică  şi  se  reformulează  alin.15  al  art.15  din   Actul 
constitutiv modificator şi actualizat al SC PRIMCOM SA care va avea în 
urma  modificării următorul conţinut :

„Directorii  pot  fi  revocaţi  oricând  de  către  Consiliul  de 
administraţie.” »



« Art.2.  Se modifică şi se reformulează primul paragraf prevazut la art. 28Se modifică şi se reformulează primul paragraf prevazut la art. 28  
Dispoziţii finale din Actul constitutiv al S.C. PRIMCOM S.A., care va aveaDispoziţii finale din Actul constitutiv al S.C. PRIMCOM S.A., care va avea  
următorul conţinuturmătorul conţinut  ::
„Prezentul  act  constitutiv  modificatorPrezentul  act  constitutiv  modificator  şi  actualizat  înlocuieşte  Actulşi  actualizat  înlocuieşte  Actul  
constitutiv  al  societăţii,  cu  toate  modificările  şi  completările  operate,constitutiv  al  societăţii,  cu  toate  modificările  şi  completările  operate,  
începand cu data de 27.04.2012.începand cu data de 27.04.2012.”  »

Restul  articolelor  din  ARestul  articolelor  din  Actul  constitutiv  modificator  şi  actualizat  al  SCctul  constitutiv  modificator  şi  actualizat  al  SC  
PRIMCOM SA rămân nemodificate.PRIMCOM SA rămân nemodificate.


