S.C. COMCM S.A. CONSTANŢA
B-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, jud Constanta
JI3/613/1991, C.I.F. RO 1868287
Capital social subscris şi vărsat: 23.631.667,80 lei
Număr total acţiuni: 236.316.678
ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ vot deschis
Subsemnatul(a)/Subscrisa
cu
domiciliul/ sediul în localitatea.
--', str.
, nr.__
, judeţul/ sectorul
, tara
, identificat cu Bl/Cl/pasaport seria
numarul
emis de
la data
, cu valabilitate pana la data de
______
-', CNP
, / înregistrată la Oficiul Registrul Comerţului de pe lângă
Tribunalul
sub nr, J/__ -,/
, cod de înregistrare fiscala
_
reprezentată legal prin
în calitate de
_
Deţinător/oare a unui număr de
care îmi conferă dreptul la un număr de
COMCM S.A, in calitate de MANDANT,

acţiuni, reprezentând
% din capitalul social,
voturi în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor

Imputemicesc, prin prezenta, pe
.......,.........,.._,-:--"
cu domiciliul! sediul
în localitatea
, str.
, nr.---,
judeţul/ sectorul
,-:-_
tara
identificat cu BUCI/pasaport seria
numarul
....c' enus de
la data
, cu valabilitate pana la data de
CNP
, în calitate de MANDATAR
Să mă reprezinte în Adunarea Generală a Actionarilor COMCM S.A. stabilită pentru prima convocare
in data de 14.07.2017, ora 12.00, la sediul societatii , situat în judetul CONSTANTA, localitatea
CONSTANTA, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, cladire conducere, sau în data de 15.07.2017 la aceeaşi oră
şi la aceeaşi adresă, stabilită ca fiind a doua convocare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea desfăşura, si sa
exercite in numele meu dreptul de vot aferent deţinerilor mele înregistrate la data de referinta, după cum
urmează:

Punctele din ordinea de zi supuse votului în Adunarea Generală a
Actionarilor
1. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie pnn metoda
votului cumulativ, pentru un mandat de 4 ani, începand cu data
alegerii consiliului de administratie;
2. Aprobarea încheierii unui contract de administrare si desemnarea
unui mandatar conventional care sa semneze pentru societate
contractul de administrare cu administratorii alesi in cadrul adunarii
generale a actionarilor;
3. Fixarea indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie;
4. Stabilirea datei de 02.08.2017 ca data de inregistrare pentru
identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor;
5.Stabilirea datei de 01.08.2017 ca ex-date conform art. 129L din
Regulamentul CNVM nr. 1/2006;
6. Alegerea persoanei desemnate , cu posibilitatea submandatarii altor
persoane, pentru a efectua toate formalităţile legale pentru înregistrare,
publicare, opozabilitate si executare a hotararilor Adunarii Generale
Ordinare a Actionarilor.

Pentru

Impotriva

Abţinere

VOT SECRET

1

* Votul va fi exprimat prin marcarea cu un " X " Într-o singură căsuţă corespunzătoare
"Pentru" , " Impotriva" sau" Abţinere" , pentru fiecare rezoluţie în parte.
**

intenţiei de vot, respectiv

Criterii de anulare a votului:

- marcarea a doua sau trei din optiunile de vot "Pentru" , "Impotriva" sau "Abţinere" la o singura propunere supusa
votului;
- orice adnotare, modificare, completare sau stersatura adusa buletinului de vot.
Data

----------------------------

Semnătura actionar/reprezentant
Ştampila societăţii

legal

_
_
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S.c. COMCM S.A. CONSTANŢA
B-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, jud Constanta
J13/613/1991, C.I.F. RO 1868287
Capital social subscris şi vărsat: 23.631.667,80 lei
Număr total acţiuni: 236.316.678

~UTERNICURESPEC~Ă
VOT SECRET
pentru alegerea C.A. prin vot cumulativ
Subsemnatul(a)/Subscrisa
, cu
sediul în localitatea
, str.
, nr.__
, judeţul! sectorul
, tara
, identificat cu BIlCI/pasaport
seria
numarul
emis de
la data
, cu valabilitate pana la data de
______
-', CNP
, / înregistrată la Oficiul Registrul Comerţului de pe lângă
Tribunalul
sub nr. J/
/
, cod de înregistrare fiscala"
reprezentată legal prin
în calitate de
"
Deţinător/oare a urnn număr de
acţiuni, reprezentând
% din capitalul
social, care îmi conferă dreptul la un număr de
voturi cumulate (numar de voturi x 5) în
cadrul Adunării Generale a Acţionarilor S.C. COMCM S.A, in calitate de MANDANT,
domiciliul/

c

Imputemicesc,
în localitatea
tara

prin prezenta, pe
, cu domiciliul/ sediul
, str.,
nr.__
, judeţul/ sectorul ----, emis de
identificat cu BIICIIpasaport seria
numarul -----la data
cu valabilitate
pana
la data
de
CNP
-', în calitate de MANDATAR
Numar actiuni detinute:
x5=
voturi cumulate
Să mă reprezinte în Adunarea Generală a Actionarilor COMCM S.A. stabilită pentru prima convocare
in data de 14.07.2017 Ia ora 12.00, la sediul societatii,
situat in judetul CONSTANTA,
localitatea
CONSTANTA, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, cladire conducere, sau în data de 15.07.2017, Ia aceeaşi oră
şi la aceeaşi adresă, stabilită ca fiind a doua convocare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea desfăşura, si sa
exercite in numele meu dreptul de vot aferent deţinerilor mele înregistrate Ia data de referinta după cum
urmează:

CANDIDATI
1.

BUZATU FLORIN-DANUT

2.

FRATILA IRINA-ELENA

3.

PRESA DUMITREL

4.

RADUS MIRCEA

5.

ROSU STEFAN

6.

TEICAN MIRCEA-EU GENIU

7.

VASrr FLORIN

VOTURI ACORDATE
CUMULATE

/

TOTAL

Votul va fi exprimat prin inscrierea numarului de voturi acordate candidatilor, dupa preferinte.

1

Totalul voturilor acordate nu trebuie sa depaseasca numarul de voturi cumulate. Depasirea numarului total de
voturi cumulate atrage nulitatea acestuia.
Orice adnotare, modificare, completare sau stersatura adusa buletinului de vot atrage nulitatea acestuia.
Data
-------------------Semnătura actionar/reprezentant legal
------------------Ştampila societăţiij
_
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