
Societatea COMCM S.A. CONSTANŢ A
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 actiuni: 236.316.678

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ (vot deschis)

Subsemnatul(a)/Subscrisa cu
domiciliul/ sediul În localitatea , str. , nr.__ , judeţul! sectorul------

, tara , identificat cu BIICIIpasaport 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 _

Deţinătorioare a unui număr de acţiuni, reprezentând % din capitalul social,
care îmi conferă dreptul la un număr de voturi în cadrul Adunării Generale a Actionarilor
COMCM S.A, in calitate de MANDANT,

Imputemicesc, prin prezenta, pe " cu domiciliul! sediul
în localitatea , str. , nr.-, judeţul! sectorul _
tara identificat cu BIlCI/pasaport seria numarul

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 25.04.2018 , ora 12.00, la sediul societatii , situat in judetul CONSTANTA, localitatea
CONSTANTA, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, cladire conducere, sau în data de 26.04.2018, 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 detin eri lor mele înregistrate la data de referinta, după cum
urmează:

, emis de-----~

Punctele din ordinea de zi supuse votului în Adunarea Generală a Pentru Impotriva Abţinere
Actionarilor
1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale, respectiv bilantul
contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu,
situatia fluxurilor de trezorerie, date informative, situatia activelor imobilizate
si a notelor explicative la situatiile financiare anuale, intocmite pentru
exercitiul financiar 2017 pe baza rapoartelor prezentate de catre Consiliul de
administratie si Auditorul fmanciar.
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea
desfasurata in exercitiul financiar 2017.
3. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli, a programului de investitii si
a programului de activitate pentru anul 2018.
4. Aprobarea indicatorilor de performanta si obiectivelor pentru exercitiul
financiar 2018.
S.Stabilirea indemnizatiei membrilor C.A. pentru anul 2018, raportat la
prevederile OUG 79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr,
227/2016 privind Codul fiscal. Stabilirea nivelului asigurarii de raspundere
profesionala pentru exercitiul financiar 2018 pentru membrii C.A.
6.Stabilirea datei de 15.05.2018 ca data de inregistrare pentru identificarea
actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale
Ordinare a Actionarilor si datei de 14.05.2018 ca ex-date conform art. 1292

din Regulamentul CNVM nr. 1/2006.
7.Mandatarea Directorului General al Societatii, dl. Ion Marleneanu, cu
posibilitatea de substituire, pentru a efectua toate fonnalitatile legale pentru
implementarea, inregistrarea, opozabilitatea, executarea SI publicarea
hotararilor adoptate.
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*Votul va fi exprimat prin marcarea cu un " X " Într-o singură căsuţă corespunzătoare intenţiei de vot, respectiv
"Pentru" , " Impotriva" sau" Abţinere" , pentru fiecare rezoluţie în parte.
** 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.

Dma _

Semnătura actionar/reprezentant legal _

Ştampila societăţii _
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