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EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:

Completarea ordinii de zi a AGOA CI-CO S.A.

in conformitate ct art.234 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenlii de instrumente
financiare qi operaliuni de piatd, CI-CO S.A. informeazd toji aclionarii cd in qedinla
Consiliului de Administratie din data de 31.03.2021 s-au decis urmdtoarele:
- cu privire la completarea ordinii de zi a adnndrii generale ordinare a aclionarilor din data de

20121.04.2021, conform propunerilor aclionarului SIF nr, 22461108481 din 30.03.2021,
completare ce face obiectul raportului atr ent 7 3 5 / 3 1.03.2021,

societatea aduce la cuno;tinla ac{ionarilor cd, in Consiliul de AdministraJie din data
31.03.2021 s-a decis reordonarea qi renumerotarea punctelor de pe ordinea de zi a adundrii
generale ordinare a aclionarilor din data de 20121.04.2021: punctele 3 qi 10 din convocatorul
cpmpletat prin raport curent 735131.03.2021 devin punctele 11 qi 12 din convocatorul
cbmpletat anexat prezentului raport. Convocatorul final completat qi revizuit cu ordinea de
zi reordonatl qi renumerotatl se anexeazi prezentului raport curent si va fi publicat in
Monitorul Oficial si intr-un ziar de circulatie nationala pAnd cel tdrziu la data de 06.04.2021,
ddta la care vor putea fi accesate pe site-ul CI-CO S.A imputemicirile speciale, buletinele de
vot prin corespondenta si proiectele de hotarari aferente ordinii de zi completate.

Prezentul raporl se afla publicat si pe site-ul societAlii www.cr-co.ro

Preqedintele Cpnsiliului de Administrafie
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COMPLETARE ORDINE DE ZI A CONVOCARII

ADUNARII GENERA.LE ORDINARE A ACTIONARILOR

SOCIETATII CI-CO S.A.

pentru 20121.04.2021

Consiliul de Administralie al SocietSlii CI-CO S.A., cu sediul social in Bucureqti, Aleea

CAmpul Mo;ilor, Nr. 5, Sector 2, inregistrati la Oficiul National al Registrului Comerlului de pe

ldng[ Tribunalul Bucureqti sub nr. 140147211991 si avAnd C.l.F. RO 167, avind in vedere adresa

in conformitate cu prevederile

Legii nr. 24/2017, cu modificirile si completdrile ulterioare, coroborate cu dispoziliile Legii nr.

31/1990 privind societdtile, republicata, a Regularnentelor CNVM si a prevederilor Actului Consti-

tutiv,

convocati la sediul social din Bucureqti, Aleea CAmpul MoEilor, Nr. 5, Sector 2, in zita de

20.04.2021, ora 10:00, la prima convocare si in data de 21 .04.2021, ora 10:00, la aceeaqi adresd, la a

doua convocare (in cazul neintrunirii cvorumului la prima convocare), pentru to{i aclionarii inregis-

trali in Registrul aclionarilor Ia sfArqitul zilei d,e 9.04.2021- data de referinfl.

Ordinea de zi a Adun[rii Generale a Actionarilor Societdlii CI-CO S.A. se modifici qi

completeazl la cererea Societdlii de Investilii Financiare MUNTENIA S.A, aclionar de{indnd peste

5% din acjiunile qi drepturile de vot, cu punctele solicitate de acest ac{ionar, urmAnd ca ordinea

de zi si aibd urmltorul continut revizuit si renumerotat:

1 . Aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2020, pe baza rapoftului administratorilor si

a auditorulu i financiar;

2. Aprobarea repartizirii profitului net aferent anului 2020 in valoare de 1.680.569 lei,

astf'el:

a. Repadizarea sumei necesale pentru completarea rezervelor legale pdni la lirnita

de 20% din capitalul social vdrsat 100.818 lei

a de 1.579.751 lei, respectiv dividend
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brut in valoare de 0,5838 lei/actiune

3. Aprobarea datei de 22.06.2021, ca data pld{ii dividendelor. Distribuirea dividendelor

cdtre aclionari se va efectua in conformitate cu prevederile legale, iar costurile aferente

pldlii vor fi supoftate de cdtre aclionari din valoarea dividendului net.

4. Aprobarea acoperirii pierderilor din anii precedenli prin compensarea soldului debitor al

contului 1171 (Rezultatul repodat reprezentdnd profitul nerepadizat sau pierderea

neacoperitA) cu soldul creditor al contului 1174 (Rezultatul reportat provenit din

corectarea erorilor contabile)

5. Aprobarea prescrierii dividendelor aferente exerciliului financiar 2016 stabilite prin

AGOA din 19.09.2017, neridicate pana la data de 31.10.2020, in suma de 110.842,10 lei

si inregistrarea acestora, conform reglementarilor aplicabile Ordinului 180212014, la

."alte venituri".

6. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bugetului de investilii pentru anul 2021.

7. Descircarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2020.

8. Aprobarea politicii de remunerare a membrilor Consiliului de Administratie si a

directorului general al societdjii.

9. Desemnarea persoanelor imputemicite pentru semnarea gi ducerea la indeplinire a

HotdrArilor adoptate de cdtre A.G.O.A. si indeplinirea formalitblilor de publicitate qi

mentiune impuse de lege.

10. Aprobarea datei de 03.06.2021, ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile

art. 86 alin.1 din Legea nr. 2412017, privind emitenlii de instrumente financiare si

operajiuni de piald si a datei de 02.06.2021ca data "ex- date,,.

11' Aprobarea repartizdrii sumei de 1.515.353 lei din rezultatul reportat din enii anteriori

inregistrat Ia data de 31.12.2020, tn vederea acorddrii de dividende. Dividendul propus

este in valoare brutd de 0,56 lei/acliune. Dividendul propus din rezultatul reportat din

anii anteriori se va cumula cu cel rezultat din prcfitul net aferent anului 2020 si se va

pldti incepdnd cu aceeasi datd (Data Pldlii) iar costurile aferente pldlii vor fi suportate

de cdtre actionari din valoarea dividendului net

12. Aprobarea remuneratiei si a formulei de premiere a membrilor Consiliului de Adminis-

tlatie pentru exerciliul financiar 2021 .

Incepdnd cu data de 06.04.2021, vot fi disponibile la sediul societdlii (secretariat intre orele

8:00-10:00, telefon: 021 .252.29 .52) qi pe website-ul Societblii www.ci-co.ro urmd.toarele materiale



suplimentare:

(D

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

Convocatorul completat gi modificat

proiectul de hotdrdre completat si modificat

formularele de imputemicire speciald care urmeazd, sd fie utilizate pentru votul prin

reprezenlare in baza unei imputerniciri speciale, modifi cate

formularele care urmeazd sd fie utilizate pentru votul prin corespondenJd, modificate

alte informalii/documente referitoare la subiectele incluse pe ordinea de zi a AGOA

SOCIETATEA CI-CO S.A.

Consiliul de Administrajie:

Prin Preqedinte C.A.-
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