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PROIECT

HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR
socrETATrr cr_co s.A.

din _.08.2017

Adunarea GeneralS a Acfionarilor cl-co S,A ("societ atea"), a avut loc astdzj,_ august 2017, ora

-, la prtmala doua convoc are, la sediul Societdlii din Aleea c6mpul Mogilor nr. 5, Bucuresti.
La Adunarea Generala a Aclionarilor au participat direct, prin reprezentant sau prin

corespondenld, acfionarii ce delin 
- acfiuni, reprezentand 

-Yo 
dincapitalul social subscris.

convocarea adundrii a fost efectuatd in mod legal prin publicare in Monitorul oficial al
RomAniei' partea a IV-a ff' ",...',."..'.".'.' precum qi in presd qi pe site-ul societdlii la adresa,wjy.-w*-c_i:.-c_e,tQ

Adunarea Generald, cu cvorumul qi cu majoritatea necesare, prevdzute de iege gi de statutul
propriu' consemnate in procesul verbal incheiat cuocazialucrdrilor adundrii generale ordinare, hotdrdste:

1' Aprobd alegerea 
-ca 

membru in consiliul de Administrafie al cl-co S.A. pe locui rdmas
vaaanr in urma demisiei domnului Pavel Avrdmoiu pentru un mandat valabil pana la
expirarea mandatului administratorilor aflali in funcfie, respectiv pdnFtla 17.09.201g, voturi
pentru _, voturi impotrivd *__-.--, ablineri

2. Aprobd stabilirea valorii asigurarii profesionale pentru

vacant in urma demisiei domnului pavel Avrdmoiu la

_, voturi impotrivd =_-----, ablineri

Aprobd forma contractului de administrare pentru noul membru al cA ales
vacant in urma demisiei domnului pavel Avrdmoiu, voturi pentru _,

abtineri

4. Aprobd imputernicirea pentru semnarea in numele societatii a contractului de

J,

noul membru CA ales pe locul rdmas

nivelul de 20,000 euro, voturi pentru

pe locul rdmas

voturi impotrivd

administrare cu noul membru al

urma demisiei domnului pavei

consiliului de Administratie ares pe rocur r6mas vacant in
Avrdmoiu, voturi pentru ) voturi impotrivd



, abfineri

5. Desemneazd pe persoand imputernicitd pentru semnarea ;i indeplinirea
HotdrArilor adoptate de cdtre A.G,O.A. si indeplinirea formalitdtilor de publicitate Ei men{iune
impuse de lege, voturi pentru voturi impotriv[ _, ablineri

6' Aprob6 data de 29.08.2017 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art, 86 alin.l
din Legea nt. 24/2017 privind emitenlii de instrumente financiare qi operaliuni de piald si

data de 28,08.2017 ca data "ex - date", voturi pentru voturi impotrivd _,
ablineri

Pregedinte

Secretar


