
BTJLETIN DE VOT DBSCHIS
pentru yotul plin corespondenta pentru Adunarea Generala Ordinara
a Actionarilor Societatii CI-CO SA din data de25/26,04,2017, ora l0:00

Subsemnatul, r, posesor al actului de identitate serie numar

cod numeric personal cletinator a : actiuni emise de Societatea CI-CO SA (Societatea),

plAtite integral, reprezentand _Yo din numarul total de actiuni emise de Societate, care imi conibra dreptul la _ voturi in Adunarea

Generala Ordinara a Actionarilor Societatii CI-CO S.A.(IGOA), reprezentand _ %o din numarul total de drepturi de vot,

in scopul exercitarii dreptului la vot aferent detinerilor subsemnatului inregistrate in regiptrul detinatorilor de actiuni la data de 14.04,2017, avand
cunostinta de ordinea de zi a AGOA ce va avea loc la data de25.04.2017, ora 10:00, la sediul Societatii, situat in Bucuresti, Aleea Cdmpul

Moqilor, Nr. 5, Sector 2 sau la data de 26.04.2017, la aceeasi ora si in acelasi loc, in cazul in care cea dintai adunare nu s-ar putea tine,

in baza dispozitiilor art.18 din Regulamentul CNVM (ASF) nr. 6/2009 privind exercitaqea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor
generale ale societatilor, prin prezenful inscris inteleg sa imi exercit 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 Generall Ordinara a

Acfionarilor
Pentru impotriva Ab{inere

1 Aprobarea situaliilor financiare pentru anul 2016, pe baza raportului administratcirilor
si a auditorului financiar

2 Aprobarea repartizdrii profitului net aferent anului 2016 astfel: repartizarea spmei
necesare pentru completarea rezervelor legale pdn[ la limita de 20% din capitalul social
varsat $i diferenfa de profit net va r6mane nerepartizata

3 Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bugetului de investitii pentru
2017.

anul

4 Desc6rcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2016;

5 Stabilirea remunerafiei membrilor Consiliului de administratie pentru exerditiul
financiar ln curs

6 Imputernicirea unei persoane pentru negocierea Ei semnarea Actului Aditionbl la
contractele de administrare cu privire la obiectivele anului2}l7

7 Desemnarea persoanelor imputernicite pentru semnarea qi ducerea la indeplinire a

Hotdrdrilor adoptate de cltre A.G.O.A. si indeplinirea formalit6lilor de publicitale qi

menfiune impuse de lege

8 Aprobarea datei de 13.05.2017 ca data de inregistrare in conformitate cu prevedr

art.238 alin.l din Legea 297/2004 privind piata de capital si a datei de 12,05.201
data "ex * date"

:rile
7ca

Anexez prezentei copia actului de identitate al subsemnatulut

Data:

Semnatura detinatorului de valori mobiliare2

t Se va indica numele si prenumele actionarului persoana fizica, actionar al So0.CI-CO SA, la data de 14.04.2017 Data de Referinta.
2 Se va semna de catre actionarul persoana fizica.


