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Subsemnatul(a) ……………..…………..…….. având CNP …….……..………………………, posesor al
B.I./C.I. seria ….., nr……….…., deţinător a ……..…… acţiuni (…….% din capitalul social) emise de
COMTRAM S.A.. care îmi conferă dreptul la ….………. voturi în Adunarea Generală Extraordinară a
Acţionarilor COMTRAM S.A., împuternicesc prin prezenta pe d-nul/d-na ………….…...….., posesor al B.I./C.I.
seria ……., nr. ………..…., având CNP ……………….…………………, ca reprezentant al meu în Adunarea
Generală Extraordinară a Acţionarilor COMTRAM S.A.. care va avea loc în data de 26.08.2020 la ora 14:00, la
sediul societăţii, sau la data ţinerii celei de a doua adunări, respectiv la data de 27.08.2020, la ora 14:00, când cea
dintâi nu se poate ţine, să exercite dreptul de vot aferent deţinerilor mele înregistrate în Registrul acţionarilor,
după cum urmează:
1. Aprobarea majorarii capitalului social a societatii Transcar Network SRL (societate la care Comtram SA este
actionar) prin aport in natura, reprezentand CF nr. 101456 a localitatii Sibiu, nr. top 6844/1/1/1, apartinand
societatii Comtram SA.

Pentru

Împotrivă

Abţinere

2. Aprobarea incheierii unui contract de comodat cu societatea Transcar Network SRL. asupra terenului si
constructiilor inscrise in cartea funciara mentionata la punctul 1 pentru desfasurarea activitatii societatii
COMTRAM SA. incepand cu data aportului in natura.

Pentru

Împotrivă

Abţinere

3. Aprobarea datei de 15.09.2020 ca dată de înregistrare şi a datei de 14.09.2020 ca ex date.

Pentru

Împotrivă

Abţinere

4. Mandatarea unei persoane şi anume d-na Iliut Florentina, identificata prin CI seria SB nr. 586604, domiciliata
în Sibiu, str. Semaforului, nr. 21, ap. 2, să semneze în numele şi pentru toţi acţionarii societăţii Hotărârea AGEA
ce va fi adoptată.

Pentru

Împotrivă

Abţinere

5. Imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie al societatii pentru a indeplini toate formalitatile
necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in fata autoritatilor
competente, incluzand, dar fara a se limita, la Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere
Financiara, Bursa de Valori Bucuresti, Depozitarul Central. Mandatarul sus mentionat va putea delega puterile
acordate conform celor de mai sus oricarei persoane dupa cum considera necesar.

Pentru

Împotrivă

Abţinere

Prin prezenta, subsemnatul(a) dau/nu dau putere discreţionară de vot reprezentantului mai sus numit, asupra
problemelor care nu au fost identificate şi incluse în ordinea de zi până la data prezentei.
Data …………………

Numele şi prenumele ………………………
Semnătura ..……………................

