
Subscrisa,

BULETIN DE VOT DESCHISI
pentru votul prin corespondenta pentru Adunarear Generala Ordinara
a Actionarilor Societatii CI-CO SA din data de 10/11.10.2016. ora 10:00

irrregistrata 1a Oficiul Registrului
CUI legal reprezentata prin

detinatoare a

Comertului sub nr.
t , in calitate de

integral, reprezentandactiuni emiso de Societatii CI-CO SA oldtite
oZ din numarul total de actiuni emise de Societate, care imi confera dreptul la voturi in Adunarea Generala

Ordinara a Actionarilor Societatii (AGOA), reprezentand _ % din numarul total de drepturi de vot,

in scopul exercitarii dreptului la vot aferent detinerilor subscrisei inregistrate in registrul detinatorilor de actiuni la data de

29,09,2016, avand cunostinta de ordinea de zi a AGOA co va avea loc la data de 10.10.2016, ora 10:00, la sediul Societatii, situat

in Bucuresti, Aleea Cdmpul Moqilor, Nr. 5, Sector 2 sau la data de 11.10.2016, la aceeasi ora si in acelasi loc, in cazul in care cea

dintai adunare nu s-ar putea tine,

inbaza dispozitiilor ar1.18 din Regulamentul CNVM (ASF) nr.6/2009t privind e><ercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in
cadrul adunarilor generale ale societatilor, prin prezentul inscris intelegem sa ne exercitam votul deschis prin corespondenta,
dupa cum urmeaza:

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Punctele din ordinea de zi supuse votului in Adunarea GeneralE
Ordinara a Actionarilor

Pentru tmpotriva Abtinere

I Aprobarea efectu6rii demersurilor necesare in vederea intocmirii unor
studii, proiecte Ei analize privind reconversia Halei Obor, in limita unui buget

de cheltuieli de maxim 300.000 euro.

2 Imputernicirea unei porsoane pentru efectuarea tuturor demersurile legale:

gi semnarea tuturor actelor necesare pentru inregistrarea,/depunerea hotdrarilot'
adoptate de cdtre Adunarea Generald Ordinard a Aclionarilor CI-CO SA la
Oficiul Registrului Comerlului de pe langd Tribunalul Bucuregti si oriunde va
fi necesar.

3 Aprobarea datei de 01.1 1.2016 ca data de inregistrare in confbrmitate cu
prevederile art.238 alin. I din Legea 29712004 privind piafa de ,capital si a
datei de 31.10.2016 ca data "ex - date .

Anexam prezentei copia actului de identitate al reprezentantului legal si certificatul constatator al subscrisei eliberat de Registrul
Comertului/documentul emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal care atesta ca
actionarul persoanajuridica este inmatriculat legal si calitatea de reprezentant legal, in original/in copie conforma cu originalul,
in termen de valabilitate.

Data:

Semnltura reprezentantului legal al de{indtorului de valori mobiliare

1 Se va indica denumirea actionarului persoana juridica, actionar al SOC. CI-CO lSAv la data de 29.09.2016, Data de Referinta.
2 Se va mentiona numele si prenumele, precum si calitatea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica;


