
BULETIN DE VOT DESCHIS 

pentru votul prin corespondenta pentru Adunarea Generala Ordinara  

 a Actionarilor Societatii CI-CO SA din data de 19/20.09.2017, ora 10:00 

 

Subscrisa, ___________________________________________ 1 , inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. 

____________, CUI ____________, legal reprezentata prin ______________________________ 2 , in calitate de 

_______________________, detinatoare a __________ actiuni emise de Societatii CI-CO SA plătite integral, reprezentand 

_______% din numarul total de actiuni emise de Societate, care imi confera dreptul la ______ voturi in Adunarea Generala 

Ordinara a Actionarilor Societatii (AGOA), reprezentand ______ % 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 

04.09.2017, avand cunostinta de ordinea de zi a AGOA ce va avea loc la data de 19.09.2017, ora 10:00, la sediul Societatii din 

Bucuresti, Aleea Câmpul Moșilor, Nr. 5, Sector 2 sau la data de 20.09.2017 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 ale actionarilor in 

cadrul adunarilor generale ale societatilor, prin prezentul inscris intelegem sa ne exercitam votul deschis prin corespondenta, 

dupa cum urmeaza: 

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.   

 

                                                           
1 Se va indica denumirea actionarului persoana juridica, actionar al SOC. CI-CO SA, la data de 04.09.2017, Data de Referinta. 
2 Se va mentiona numele si prenumele, precum si calitatea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica; 

Punctele din ordinea de zi supuse votului  in Adunarea Generală 

Ordinara a Acționarilor 

Pentru Împotriva Abținere 

1   Aprobarea repartizării profitului net de 10.105.903,45 lei, profit aferent 

exercitiului financiar 2016, ramas nerepartizat conform hotararii AGOA din 

data de 26.04.2017, astfel: 

a) Aprobarea unui unui dividend brut de 9,97 lei/actiune, în sumă 

totală de 10.102.660,82 lei 

b) Aprobarea repartizării la “Alte rezerve” a diferenței rămase din 

profitul net al exercitiului financiar 2016, de 3.242,63 lei 

 

 

 

____ 

 

____ 

 

 

 

 

____ 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

____ 

2   Aprobarea datei de 31 octombrie 2017 ca data plății divindendelor. 

Distribuirea dividendelor către acționari se va efectua în conformitate cu 

prevederile legale, iar costurile aferente plății vor fi suportate de către 

acționari din valoarea dividendului net. 

   

3    Aprobarea datei de 12.10.2017 ca data de înregistrare, în conformitate cu 

prevederile art. 86 alin.1 din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de 

instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă 

   

4   Aprobarea datei de 11.10.2017 ca data ex date, așa cum este definită de 

prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009 

   

5   Mandatarea Consiliului de Administraţie să întocmească procedura 

privind distribuirea dividendelor care va fi adusă la cunoştinţa acţionarilor 

printr-un comunicat al C.A ce va fi publicat într-un ziar de circulaţie naţională 

şi va fi postat pe site-ul societăţii și să desemneze operatori specializaţi 

pentru plata dividendelor 

   

6 Desemnarea persoanelor împuternicite pentru semnarea și îndeplinirea 

Hotărârilor adoptate de către A.G.O.A. si îndeplinirea formalităților de 

   



 

 

Anexam prezentei copia actului de identitate al reprezentantului legal si certificatul constatator al subscrisei eliberat de Registrul 

Comertului/documentul emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal care atesta ca 

actionarul persoana juridica este inmatriculat legal si calitatea de reprezentant legal, in original/in copie conforma cu originalul, 

în termen de valabilitate. 

 

 

Data:   _______________ 

 

Semnătura reprezentantului legal al deținătorului de valori mobiliare _______________ 

publicitate și mențiune impuse de lege 


