
BULETIN DE VOT DESCHIS
pentru votul prin corespondenta pentru Adunarea Generala ordinara
a Actionarilor societatii cl-co SA din data de lglz0,06.z0t7, ora 10:00

Subsemnatul, ,, posesor al actului de identitateserle numar __--, cod numeric personal , detinator a
actiuni e-ise de SociJatea cl-co sA (societatea), pldtite integral, reprezentand 

-%din 

nu*^rl totul d.actiuni emise de Societate, care imi confera dreptul la 

- 

voturi in Adunarea Generala ordinara a Actionarilor
Societatii cl-co s.A,(AG)A),reprezentand 0% 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 08'06'2011 , avand cunostinta de ordinea de zi aAGoA ce va avea locla datade 19.06.2017, ora 10:00, lasediul Societatii din Bucuresti, Aleea cdmpul Mogilor, Nr, 5, Sector 2 sau la data de 20.06.2011 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 exercitarea anumitor drepturi aleactionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatiloi, p.itr prezentul inscris inteleg sa imi exercit votul deschisprin corespondenta, dupa cum urmeaza:

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Punctele din ordinea de zi supuse votului in Adunarea Generali
Ordinara a Aclionarilor

L Aprobarea bugetului
pentru anul 2017

2 Descdrcarea de gestiune a administratoriror pentru exercitiur financiar
20L6

Pentru tmpotriva Abfinere

3 stabilirea remuneraliei membriror consiriului de administratie pentru
exercitiul financiar in curs

4 lmputernicirea unei persoane pentru negocierea 9r semnarea Acturui
Aditional la contractele de administrare cu privire la obiectivele anului 2017:

| 7 stabilirea valoriiasigurarii profesionare pentru nour membru cAt-

| 8 Aprobarea formei contractului de administrare pentru noul membru al cA

9lmputernicirea unei persoane pentru semnarea in numele societatii a
contractului de administrare cu noul membru al consiliului de Administratie

12' stabilirea valorii asigurarii profesionale pentru noul membru cA ales pe
locul rdmas vacant in urma demisiei domnurui Danier- sirviu stoicescu

L3' Aprobarea formei contracturui de administrare pentru nour membru al
cA ales pe locul rdmas vacant in urma demisiei domnurui Danier- sirviu
Stoicescu

rSevaindicanumelesi prenumeleactionarului persoanafizica,actionaral Soc.cl-cosA, ladatade 0B.06.2ol7DatadeRetbrinta.



14' lmputernicirea unei persoane pentru semnarea in numele societatii a

contractului de administrare cu noul membru al consiliului de Administratie
ales pe locul rdmas vacant in urma demislei domnului Daniel- silviu stoicescu

L6 Desemnarea persoanelor imputernicite pentru semnarea 9i fndeplinirea
Hotdrdrilor adoptate de citre A,G.o,A, si indeplinirea formalitdtilor de
publicitate gi menliune impuse de lege

L7 Aprobarea datei de 06,07.20L7 ca data de inregistrare in conformitate cu
prevederile art,238 alin,1 din Legea 29712004 privind piala de capital si a

datei de 05,07.20t7 ca data "ex - date",

Anexez prezentei copia actului de identitate al subsemnatului,

Data:

Semnatura detinatorului de valori mobiliare2

2 Se va semna de catre actionarul persoana fizica.


