
BULETIN DE VOT SECRET
pentru votul prin corespondenta pentru Adunarea Generala Ordinara
a Actionarilor Societatii CI-CO SA din data de 19120.06.2017, ora 10:00

Subscrisa, 1, inregistrata la Oficiul Registrului
Comertului sub CUI legal reprezentata prin

2, in calitate de detinatoare a
actiuni emise de Societatii CI-CO SA pldtite, reprezentand _% din numarul

total de actiuni emise de Societate, care imi confera dreptul la _ voturi in Adunarea
Generala Ordinara a Actionarilor Societatii (AGOA), reprezentand _ % dir- numarul total
de drepturi de vot,

In scopul _exercitarii dreptului la vot aferent de{inerilor subsemnatului inregistrate in registrul
detinatorilor de actiuni la data de 08.06.2017, avand cunostinta de ordinea de zi a AGOA ce va
avea loc la data de 19.06.2017, ora 10:00, la sediul Societatii din Bucuresti, Aleea CAmpul
Mogilor, Nr. 5, Sector 2 sau la data de20.06.2017la 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.612009 privind exercitarea
anumitor drepfuri ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor, prin prezenful
inscris intelegem sa ne exercitam votul secret prin corespondenta, dupa cum urmeaza:

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

Pentru Impotriva Abtinere

5, Revocarea domnului Corneliu-CdtSlin Scripcaru din calitatea
de membru al Consiliului de Administralie al C|-CO S.A. ca

urmare a demisiei acestuia
6.Alegerea unui nou membru in Consiliul de Administralie al
societdlii pentru un mandat valabil pana la expirarea
mandatului administratorilor aflali in funcfie, respectiv pdnd la

17,09.2018

10, Se ia act de demisia domnului Daniel-Silviu Stoicescu din
funclia de membru al Consiliului de Administralie al societdlii
CI-CO S.A. incep6nd cu data de 25,05.2017
LL. Alegerea unui membru al Consiliului de Administralie al Cl-
CO S.A. pe locul rdmas vacant in urma demisiei domnului
Da niel -Silviu Stoicescu
15. Se ia act de demisia domnului Pavel Avrdmoiu din funclia
de membru al Consiliului de Administratie al Societetii CI-CO
S.A. incepdnd cu data de 30.06.2017

Buletin de vot secret intocmit in conformitate cu art. 130 al, 2 din Legea gj,lr99o.

r Se va indica deuumirea actionarului persoana juridica, actionar al SOC. CI-CO SA, la data de 08.06.2077, Data de Referinta.
2 

Se va mentiona numele si prenumele, precum si calitatea reprezentantului legal a1 actionarului persoana juridica;

nr.


