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o BURSA DE VALORI BUCURESTI
o AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

RAPORT CURENT

Conform Legii nr.24/2O17 privind emitenlii de instrumente financiare 9i
operaliuni de piali gi Regulamentului ASF nr.5/2018

Data raportului: 16.08.2018
Denumirea entitatii emitente: PRIMCOM S.A.
Sediul: B-dul Aerogarii nr. 33, Corp A, Spatiul Comercial 12, Parter, Sector 1, Bucuresti;

Telefon: 02L.637.39.70, fax: 021 .637.39'75;
Nr. si data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului: J4O/L070/1991;
Codul Unic de Inregistrare : RO1584200 ;

Capitalul subscris si varsat : 152'030,60 lei ;
piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Bursa de Valori

Bucuresti - segment ATS - Piata AeRo

Eveniment important de raPortat:

Va aducem la cunostinta urmatoarele:

1. Hotararea nr.3 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de

16.08.2018:

Art. l Actionarii aproba cu 1.363.287 voturi pentru, reprezentand 80,71Vo din capitalul

social, 0 voturi impotriva, 0 voturi abtinere, autorizarea societatii Primcom SA pentru a

rascumpara actiuni ale SC Primcom SA, pentru un numar maxim de (i) 304.060 actiuni

sau (ii) 2Oo/o din valoarea capitalului social subscris la data relevanta, aplicandu-se

valoarea cea mai mica dintre acestea doua, pentru o perioada maxima de 1B luni de la

data publicarii hotararii actionarilor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

Rascumpararea se va efectua la un pret care nu poate fi mai mic de 0,5 RON/actiune

sau mai mare de 30 RON/actiune. Tranzactia poate avea ca obiect doar actiuni platite

integral. programul de rascumparare are drept scop reducerea capitalului social'

Hotararea actionarilor privind reducerea capitalului social si modificarea Actului

Constitutiv va fi aprobata de actionari, cu respectarea prevederilor Actului Constitutiv,
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fiind agreat ca actionarii pot aproba una sau mai multe operatiuni de reducere a

capitalului social, pe masura ce actiunile sunt rascumparate iar actionarii sunt convocati

de consiliul de Administratie al sc Primcom sA. Implementarea acestui program de

rascumparare se va face sub rezerva disponibilitatii resurselor financiare necesare.

Art. 2, Actionarii aproba si stabilesc cu 1.369.2A7 voturi pentru, reprezentandBQ,T!o/o

din capitalul social, 0 voturi impotriva, 0 voturi abtinere, data de 07.O9.2018 ca data

de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor luate si a

oltei oe 06.09.2018 ca ex-date.

Art. 3 Actionarii aproba cu 1.363.287 voturi pentru, reprezentand BO,7!o/o din capitalul

social, 0 voturi impotriva, 0 voturi abtinere, imputernicirea Domnului Madalin Petre

Georgescu, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, sa semneze

hotararile adunarii generale extraordinare a actionarilor/ sa semneze orice document,

cerere si sa indeplineasca orice formalitate pentru inregistrarea hotararilor adoptate la

Oficiul Registrului Comertului sau alte autoritati competente si aducerea la indeplinire a

hotararilor AGEA. Domnul Madalin Petre Georgescu poate delega toate sau o parte din

puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

2. Hotararea nr. 4 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de

16.08.2018:

Art. 1 Actionarii resping cu L,g62.A7L voturi impotriva, reprezentand B0,6BVo din

capitalul social, 0 voturi pentru,416 voturi abtinere, reprezentand O,0246% din capitalul

social, numirea auditorului financiar extern al societatii pentru exercitiul financiar 2018,

urmand sa stabilesca numirea unui auditor extern intr-o alta sedinta a adunarii generale.

Art. Z Actionarii aproba cu I.369.287 voturi pentru, reprezentand 8O,7to/o din

capitalul social, 0 voturi impotriva, 0 voturi abtinere, inregistrarea in rezerve a

dividendelor cuvenite actionarilor si neridicate de acestia aferente anilor 2007, 2008'

2009, 2010.

Art. 3. Actionarii aproba si stabilesc cu 1.363.287 voturi pentru, reprezentand 80,71o/o

din capitalul social, 0 voturi impotriva, 0 voturi abtinere, data de 07.O9.2O18 ca data

de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor luate si a

datei de 06.09.2018 ca ex-date.

Art. 4 Actionarii aproba cu 1.363.287 voturi pentru, reprezentand BO,7Lo/o din capitalul

social, 0 voturi impotriva, 0 voturi abtinere, imputernicirea Domnului Madalin Petre

Georgescu, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, sa semneze
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hotararile adunarii generale ordinare a actionarilor, sa semneze orice document, cerere

si sa indeplineasca orice formalitate pentru inregistrarea hotararilor adoptate la Oficiul

Registrului Comertului sau alte autoritati competente si aducerea la indeplinire a

hotararilor AGOA. Domnul Madalin Petre Georgescu poate delega toate sau o parte din

puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat,

Presedintele Consi i de Administratie

Madalin Georgescu
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