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Raport curent conform :

Data raportului :

Denumirea societatii emitente :

Sediul social :

Nr.telefon:
Cod Inregistrare Fiscala:
Nr.inreg.la ORCTB :

Capital social subscris:
Capital social varsat :

Piata reglementata pe care se
tr anzactioneaza va lo rile m o bili a re
emise :

RAPORT CURENT

Regulament CNVM nr.1/2006
26.05.2017
CI.CO S.A.
Bucuresti, Sector 2, Aleea Campul
Mosilor nr.5
02t.252.29.52
RO 167
J40/472/t991
6.764.967,5 lei
2.532.530 lei

Aero - BVB

EVEIYIME|YT IM?ORTAIVT DE RttpORTAT:

Modificare Convocator Adunarea Generale ordinare a Actionarilor si numire
administrator provizoriu

in conformitate cu- art' 113 din Regulamentul c.N.v.M. nr. 112006 privind emitentii sioperatiunile cu valori mobiliare, CI-CO S.A. informeazd toti actionarii ed, in sedintaconsiliului de Administratie din data de26,05.2017 s-au decis urmatoarele:- completarea ordinii de zi a adundrii generale ordinare a aclionarilor din data de19/20.06.2017 conform propunerilor aclionarului sIF Muntenia ;- numirea administratorului provizioriu dl. Sergiu Mihailov, in temeiul art. 1372 din Legea
3111990 a Societdlilor

Se anexeazd prezentului raport completarea Convocatorului Adundrii Generale ordinare aAclionarilor

Prezentul rapoft se afla publicat si pe site-ul societatii www.ci-co.ro
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Pregedintele Consiliului de Adminis



soclETArEA,,CI.CO" S.A.
Aleea Cdmpul Mosilor nr. b, Bucuresti - Sector 2

(Halele Centrale Obor) Cod postal: OZO2O1
Tel/Fax: 021.252.29.52

office@ci-co. ro / wwwci-co.ro
O.R.C. J40t472t1991:CIF: RO 167

capital social subscris de 6.764.967,5 lei
capital social vdrsat de 2.532.530 lei

Cont : RO48BTRL04401202834063XX Banca Transitvania _ Obor

COMPLETARE ORDINE DE ZI A CONVOCARII
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

SOCIETATII CI-CO S.A.

din 19t20.06.2017

Consiliul de Administralie al Societifii CI-CO S.A., cu sediul social in Bucuresti,
Aleea Campul Moqilor, Nr. 5, Sector 2, inregistratd, Ia Oficiul National al Registrului
Comerlului de pe l6ngd Tribunalul Bucuresti sub nr. J40l472lIg91 si av6nd C.I.F. RO 167"

vede lui SI untenia nr. I din

, in conformitate cu prevederile Legii
rr.29112004, cu modificdrile si completdrile ulterioare, Legii nr.3111990 privind societdfile,
republicata, ale Regulamentelor CNVM si ale prevederilor Actului Constitutiv, completeazi

convocatd la
sediul social din Bucuresti, Aleea Cdmpul MoEilor, Nr. 5, Sector 2, in ziua de in ziua de

19,06.2017, ora 10:00, la prima convocare si in data de 20.06,2017, ora 10:00, la aceeaqi

adresd, la a doua convocare (in cazul neintrunirii cvorumului la prima convocare).

Ordinea de zi a Adundrii Generale a Acfionarilor Societalii CI-CO S.A. se

completeazl la cererea Societdlii de Investilii Financiare MTINTENIA S.A, aclionar delindnd
peste 5Yo din acliunile qi drepturile de vot, cu punctele 10, 11, 12, 13, 14, ls urmffnd ca

ordinea de zi sI aibi urmitorul con{inut revizuit qi renumerotat:

l. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bugetului de investitii pentru anul

2017"

Descdrcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2016;
Stabilirea remuneraliei membrilor Consiliului de administratie pentru exercitiul

2.

3.



7.

8.

9.

financiar in curs.

4' lmputernicirea unei persoane pentru negocierea qi semnarea Actului Aditional la
contractele de administrare cu privire ra obiectivele anului 2017:

5' Revocarea domnului corneliu-c dtllin Scripcaru din calitatea de membru al
Consiliului de Administralie al CI-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 afla{i in functie.
respectiv pdnd la 17 .09.201g.

Stabilirea valorii asigurarii profesionare pentru noul membru cA
Aprobarea formei contractului de administrare pentru noul membru al cA
Imputernicirea unei persoane pentru semnarea in numele societatii a contractului
de administrare cu noul membru al consiliului de Administratie

10' Se iaacL de demisia domnului Daniel-Silviu Stoicescu din funclia de membru al
consiliului de Administralie al societdfii cl-co s.A. incepdnd cu data de
25.05.2017

11'Alegerea unui membru al consiliului de Administrafie al cl-co S.A. pe locul
rdmas vacant in urma demisiei domnului Daniel -Silviu Stoicescu

12' Stabilirea valorii asigurarii profesionale pentru noul membru cA ales pe locul
rdmas vacant in urma demisiei domnului Daniel- Silviu Stoicescu

13' Aprobarea formei contractului de administrare pentru noul membru al cA ales oe
locul rdmas vacant in urma demisiei domnului Daniel- Silviu stoicescu

14' Imputernicirea 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 demisiei domnului Daniel- Silviu stoicescu

15' Se ia act de demisia domnului Pavel Avrdmoiu din funclia de membru al
consiliului de Administralie al Societdfii cl-co s.A. incepdnd cu data de
30.06.20t7

16' Desemnarea persoanelor imputernicite pentru semnarea qi indeplinirea Hot6r6rilor
adoptate de cdtre A.G'o.A. si indeplinirea formalitalilor de publicitate qi menfiune
impuse de lege.

r7'Aprobarca datei de 06'07.2017 ca data de inregistrare in conformitare cu
prevederile art'238 alin.1 din Legea 2g7l2004privind piala de capital si a datei de
05,07.2017 ca data,'ex _ date',.



Avdnd in vedere completarea ordinii de zi, se precizeazd"urmdtoarele:

In considerarea problemelor inscrise pe ordinea d,e zi, pentru exprimarea votului privind
punctele 5 si 6, 10, 11 si 15 de pe ordinea de zi, Societatea va pune la dispozilia acfionarilor
inclusiv buletinele de vot sectet, conform dispoziliilor art. 130, al.2 dinlegea 3Il:_gg0.

Propunerile de candidatura pentru membrul Consiliului de Administralie pot fi depuse la
sediul societdlii incep6nd cu data apariliei anunlului de convocare si pana la data de

13'06'2017' Candidaturile vor fi insolite de CV si copia documentelor atestdnd calificarea
profesionala. Lista cuprrnzdnd informaliile referitoare la candidalii pentru membrul in
Consiliul de Administralie se va afla la dispozilia aclionarilor putdnd fi consultata pe site-ul
www.ci-co.ro

Formularele de procura speciala, buletinele de vot prin corespondenta, proiectele de hotdr6ri
ale adundrii, precum si celelalte materiale informative privind ordinea de zi comp letatd,se vor
fi publicate site-ul IMMY*-c...i.:.Q.9.r9- incep6nd cu data de29.05.2017, si se pot procura de cdtre
acfionari, de la sediul societS{ii, secretariat intre orele 8:00-10:00, telefon: 02L252.2g.52.

SOCIETATEA CI-CO S.A.

Consiliu de Administratie:
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