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PROIECT

HOTARAREA ADUN.{,RII GENERALE A ACTIONARILOR

S0CIETATII CI-CO S.A.

din _.06.2017

Adunarea GeneralS a Aclionarilor CI-CO S,A ("Societalea"), a avut loc astdzi, - iunie 2017, ota -,la
prima/a doua convoc are,lasediul Societdlii din Aleea CAmpul MoEilor nr. 5, Bucuresti.

La Adunarea Generala a Aclionarilor au pafticipat direct, prin reprezentant sau prin corespondenld'

actionarii ce delin _ acliuni, reprezentdnd 
-o/o 

din capitalul social subscris'

Convocarea adundrii a fost efectuatd in mod legal prin publicare in Monitorul Oficial al Rom6niei,

partea a IV-a ff. ....,,....,,,,......, precum Eiin presd qi pe site-ul societ[{ii la adresa w"-r-v-}Y.9i:.9Q.,I-o-

Adunarea General6, cu cvorumul gi cu majoritatea necesare, prevdzute de lege ;i de statutul propriu,

consemnate in procesul verbal incheiat cuocazia lucrdrilor adundrii generale ordinare, hotdrdEte:

Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bugetului de investitii pentru anul2077;

Descdrcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2016, voturi pentru 

--, 

voturi

impotrivd _, ablineri 

-;

Stabilirea remuneraliei membrilor Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar in curs, voturi

pentru 

-, 

voturi impotrivd . ablineri 

-;

imputernicirea unei persoane pentru negocierea gi semnarea Actului Aditional la contractele de administrare

cu privire la obiectivele anului 2077, voturi pentru voturi impotrivd =-, ab{ineri

***r*" Oomnului Corneliu-Cdtdlin Scripcaru din calitateade membru al Consiliului de Administra{ie al

CI-CO S.A. ca urmare a demisiei acestuia, voturi pentru " voturi impotrivd 
---, 

ablineri

-;

6. Alegerea unui nou membru in Consiliul de Administra{ie al societdlii pentru un mandat valabil pana la

exoirarea mandatului administratorilor aflali in funclie, respectiv pAnd la 17.09.2018, voturi pentru

L
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a
I
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7.

_, voturi impotrivd 

-, 

ablineri

Stabilirea valorii asigurarii profesionale pentru

_, ablineri 

-;

noul membru CA, voturi pentru 

-' 

voturi impotrivd

8. Aprobarea formei contractului de administrare pentru noul membru al CA, voturi pentru , voturl

impotrivd -_______-__-_---: 
ablineri 

-;

g. Imputernicirea unei persoane pentru semnarea in numele societatii a contractului de administrare cu noul

membrualConsiliuluideAdministratie,voturipentru-,voturiimpotriv6-,ab1ineri

-,

Desemnarea persoanelor imputernicite pentru sernnarea qi indeplinirea Hotdrdrilor adoptate de cdtre

A,G,O.A. si indeplinirea formalitdlilor de publicitate qi men{iune impuse de lege, voturi pentru ,

voturi impotrivi 

-, 

abtineri 

-;

Aprobarea datei de 06.07 .Z}Ii ca datade inregistrare in conformitate cu prevederile art.238 alin.l din Legea

Zg7lZO04 privind piala de capital si a datei de 05.07.2017 ca data "ex - date", voturi pentru 

-, 

voturi

impotrivd 

-, 

ablineri

Preqedinte

Secretar
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