Rezultatele voturilor exprimate pentru Hotarârea Adunarii Generale Ordinare
a Acţionarilor S.C. CONDMAG S.A. din data de 24 august 2010
În conformitate cu prevederile art.19 din Regulamentul nr.6/2009 al CNVM, S.C.
CONDMAG S.A. cu sediul in Brasov, str. Avram Iancu nr.52, Brasov, Romania, înregistrata la
Oficiul Registrului Comerţului Brasov sub nr.J08/35/1991, CUI 1100008 anunţă prin prezenta
rezultate voturilor exprimate în Adunarea Generala Ordinară a Acţionarilor care a avut loc în data
de 24 august 2010 la a doua convocare, care s-a întrunit la sediul societaţii din Brasov, str. Avram
Iancu nr.52, jud. Brasov – 500075.
I. Situaţia acţiunilor si drepturilor de vot la data adunarii generale
Capital social : 22.972.531,7 lei
Valoare nominala per acţiune : 0,10 lei
Drepturi de vot per acţiune : 1
Tip acţiuni : nominative
Număr total de acţiuni :
-229.725.317
Acţiuni cu drept de vot al
actionarilor prezenţi
-144.271.475
Număr total de drepturi de vot cumulativ -721.357.375
La cererea acţionarilor Mei Roemenie en Bulgarije Fonds NV., O.G.B.B.A. Van Herk
B.V.Rotterdam NLD şi Middle Europe Opportunity Fund II N.V prezenţi la adunare care deţineau
17 % din capitalul social, aceştia au solicitat ca alegerea administratorilor sa se facă prin vot
cumulativ
II.
Rezultatele voturilor exprimate in Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din
24 august 2010
Hotărârii nr.2 din 24 august 2010 a A.G.O.A. privind alegerea membrilor consiliului de
administratie pentru mandatul 2010-2014 si stabilirea remuneratiei acestora a fost adoptată prin
înregistrarea unui număr de voturi, după mcum urmează :
 Numarul de acţiuni deţinute de acţionarii prezenti sau reprezentati în adunare la momentul
votului 144.271.475 acţiuni, reprezentand 62,8017% din capitalul social, la numărul voturilor
cumulative al acţionarilor prezenţi 721.357.375
 Alegerea noilor administratori in Consiliul de Administratie s-a facut prin vot secret, cu
buletine de vot, rezultatul votarii fiind stabilit de Comisia de numarare si validare astfel :
Nr.crt.

Nume si prenume

Functia

Voturi cumulative
acordate
145.051.360
202.211.075
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administrator
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CALBUREAN Gheorghe
S.C. MIDDLE EUROPE
INVESTMENTS S.R.L. reprezentată
de Fader Cristian Robert
NANU Dana Elisabeta
TĂTAR Alexandru Liviu

administrator
administrator

145.000.000
148.278.780
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PRUTEANU Mariana

administrator

80.816.160

