Formular exprimare vot prin corespondenta
conform art. 18 alin. 2 Regulament CNVM 6/2009

Subscrisa/subsemnatul
___________________________,
cu
sediul
in/domiciliat
in
_____________nr._______, avand CUI/CNP _____________, nr. inregistrare ORC____________,
reprezentata legal prin administrator_________________, detinato(a)r(e) a unui numar de
____________actiuni emise de S.C.COMTRAM SA , reprezentand ___________din capitalul
social, care imi confera dreptul la __________ voturi in adunarea generala a actionarilor, imi
exprim, prin prezentul formular, in conformitate cu dispozitiile art. 18 alin. 2 din Regulamentul
CNVM 6/2009, votul aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor la data de
referinta 15.02.2018 cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a
Actionarilor convocata pentru data de 22.02.2018 si anume:
Nr.
crt.
1

2

3

Ordinea de zi
Reducerea costurilor si a personalului in functie de
contractele de lucrari existente la data de Noiembrie
2017
Intocmirea unui act aditional la contractul colectiv de
munca prin care se anuleaza sporul de vechime al
salariatilor.
Vanzarea partiala de active imobilizate care fac parte
din patrimoniul societatii, respectiv conservarea
activelor care raman.

4

Aprobarea revocarii Consiliului de Administratie

5

Aprobarea numirii unui nou Consiliu de Administratie
compus din 3 membrii cu un mandat de 4 ani*

6

7

Stabilirea indemnizatiei administratorilor societatii si a
cenzorilor ca urmare a modificarilor aduse de OUG
79/2017, respectiv 500 lei pentru membrii si 750 pentru
presedintele Consiliului de Administratie, iar
indemnizatia cenzorilor la 300 lei
Aprobarea vanzarii activului situat in Medias, str. Garii,
nr. 1, judetul Sibiu, proprietatea societatii, constand in
teren in suprafata de 38.047 mp si constructii 2 magazii,
centrala termica, statie de betoane, depozit agregate,
platforma tehnologica la pretul minim de 11 euro +
TVA/mp in conditiile legii conform raportului de
evaluare nr. 515 din 19.06.2017;

8.

Aprobarea modalitatii de valorificare a activului
mentionat la punctul 4 fie prin intermediar, cu un
comision de maxim 3% din valoarea de vanzare fara
TVA, fie direct prin licitatie publica conform caietului
de sarcini

9.

Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie al
Societatii cu posibilitatea de substituire, pentru a semna
in numele si pentru Societate contractul de vanzare
cumparare precum si orice alt document necesar in
vederea ducerii la indeplinire a Hotararii Adunarii
Generale Ordinare a Actionarilor;

Pentru

Impotriva Abtinere

10.

Aprobarea acoperirii tuturor pierderilor inregistrate de
societate pana la finalul anului 2017 din rezerva legala
constituita din profitul anual

11.

Aprobarea datei de 13.03.2018 ca dată de înregistrare a
acţionarilor si a datei de 12.03.2018 ca ex-date.

Data ________________
_______________________________________
(numele, prenumele actionarului, cu majuscule)
(semnatura actionarului – persoana fizica sau reprezentant persoana juridica)
Prin completarea si semnarea prezentului formular imi asum obligatia de a transmite un exemplar
din prezentul formular, in original, la sediul S.C. COMTRAM S.A in timp util, astfel incat acesta sa
fie inregistrat, la sediu, cel tarziu la data de 19.02.2018.
Nota:
* Votul trebuie sa contina numele celor 3 administratori; lista privind propunerile actionarilor pentru
cele 3 posturi de administrator se poate consulta pe site-ul societatii www.comtram.ro incepand cu
data de 12.02.2018.

PROCURA SPECIA
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Comtram S.A. Sibiu
din data de 22.02.2018
Subscrisa _________________________________________________________________,
cu sediul social in ______________________________________ inregistrata la Registrul
Comertului
sub
numarul
_________________________cod
unic
de
inregistrare_________________________,
reprezentata
legal
prin
_______________________________, in calitate de ____________________ detinatoare a unui
numar de______________actiuni cu valoare nominala de _____________lei/actiune, emise de
Societatea COMTRAM SA SIBIU, reprezentand ______ % din capitalul social, care ne confera
dreptul la un numar _____________ voturi in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, prin
prezentul inscris numeste pe
_____________________________, identificat cu B.I/C.I,
seria_________, nr.__________________, eliberat de Politia _____________________, la data de
____________ CNP____________________, ca reprezentant in Adunarea Generala Ordinara a
Actionarilor Societatii COMTRAM SA SIBIU, ce va avea loc in data 22.02.2018, ora 14.00, la
sediul societatii din Sibiu, str. Henri Coanda, nr. 75 sau la data tinerii celei de-a doua adunari, din
23.02.2018, la aceeasi ora si la aceeasi adresa, daca cea dintai adunare nu s-ar putea desfasura, sa
exercite dreptul de vot aferent detinerilor _____________________________________ inregistrate
in Registrul Actionarilor, dupa cum urmeaza:
Nr.
crt.
1

2

3

Ordinea de zi
Reducerea costurilor si a personalului in functie de
contractele de lucrari existente la data de Noiembrie
2017
Intocmirea unui act aditional la contractul colectiv de
munca prin care se anuleaza sporul de vechime al
salariatilor.
Vanzarea partiala de active imobilizate care fac parte
din patrimoniul societatii, respectiv conservarea
activelor care raman.

4

Aprobarea revocarii Consiliului de Administratie

5

Aprobarea numirii unui nou Consiliu de Administratie
compus din 3 membrii cu un mandat de 4 ani*

6

7

8.

Stabilirea indemnizatiei administratorilor societatii si a
cenzorilor ca urmare a modificarilor aduse de OUG
79/2017, respectiv 500 lei pentru membrii si 750 pentru
presedintele Consiliului de Administratie, iar
indemnizatia cenzorilor la 300 lei
Aprobarea vanzarii activului situat in Medias, str. Garii,
nr. 1, judetul Sibiu, proprietatea societatii, constand in
teren in suprafata de 38.047 mp si constructii 2 magazii,
centrala termica, statie de betoane, depozit agregate,
platforma tehnologica la pretul minim de 11 euro +
TVA/mp in conditiile legii conform raportului de
evaluare nr. 515 din 19.06.2017;
Aprobarea modalitatii de valorificare a activului
mentionat la punctul 4 fie prin intermediar, cu un
comision de maxim 3% din valoarea de vanzare fara
TVA, fie direct prin licitatie publica conform caietului
de sarcini

Pentru

Impotriva Abtinere

9.

Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie al
Societatii cu posibilitatea de substituire, pentru a semna
in numele si pentru Societate contractul de vanzare
cumparare precum si orice alt document necesar in
vederea ducerii la indeplinire a Hotararii Adunarii
Generale Ordinare a Actionarilor;

10.

Aprobarea acoperirii tuturor pierderilor inregistrate de
societate pana la finalul anului 2017 din rezerva legala
constituita din profitul anual

11.

Aprobarea datei de 13.03.2018 ca dată de înregistrare a
acţionarilor si a datei de 12.03.2018 ca ex-date.

Data ________________
_______________________________________
(numele, prenumele actionarului, cu majuscule)
(semnatura actionarului – persoana fizica sau reprezentant persoana juridica)
Ştampila pentru persoana juridică
Nota:
* Votul trebuie sa contina numele celor 3 administratori; lista privind propunerile actionarilor pentru
cele 3 posturi de administrator se poate consulta pe site-ul societatii www.comtram.ro incepand cu
data de 12.02.2018.

