Informatii referitoare la drepturile actionarilor

1. Introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii generale.
Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau împreuna, cel putin
5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a
Adunarii generale a actionarilor care vor fi transmise societatii până la data de
18.10.2009 ora 15.00, in urmatoarele modalitati:
-în scris la sediul Societatii în plic închis, cu mentiunea scrisa în clar:
“pentru adunarea generala”
-prin e-mail cu semnatura electronica extinsa încorporata, conform Legii
nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa condmag@condmag.ro .
Actionarii care au propus introducerea de noi puncte pe ordinea de zi au
dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pana la data de 04.11.2009, ora 15.00
.
La propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi se vor
atasa si copiile actelor de identitate / certificat de inregistrare ale actionarilor
initiatori si o justificare sau un proiect de hotarâre propus spre adoptare de
adunarea generala.
Propunerile primite dupa expirarea termenelor prevazute mai sus sau
transmise in alte modalitati decat cele expuse mai sus, nu vor fi luate in
considerare.
2. Adresarea de intrebari.
Actionarii Societatii pot pune întrebari privind punctele de pe ordinea de zi
a Adunarii generale a actionarilor, in toata perioada, de la data de 02.10.2009 si
pana la data de 04.11.2009 ora 1200, in urmatoarele modalitati:
-în scris la sediul Societatii în plic închis, cu mentiunea scrisa în clar:
“pentru adunarea generala”
-prin e-mail cu semnatura electronica extinsa încorporata, conform Legii
nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa condmag@condmag.ro .
3. Procura speciala
Procura speciala se va intocmi în trei exemplare originale (unul pentru
societate, unul pentru mandant şi unul pentru mandatar), iar formularele
procurilor speciale vor fi puse la dispoziţia acţionarilor începând cu data

convocarii la sediul societăţii sau pe site-ul sau « www.condmag.ro ». Procurile
speciale în original si o copie a actului de identitate sau a certificatului de
inregistrare al actionarului reprezentat vor fi depuse la sediul societăţii sau
transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, până la data precizata in
convocator.
La data AGOA, la intrarea în sala de sedinta a AGOA, reprezentantul
desemnat va preda reprezentantului Societatii originalul procurii speciale în cazul
în care aceasta a fost transmisa prin e-mail cu semnatura electronica extinsa
încorporata si o copie a actelor de identitate ale reprezentantului desemnat
(buletin / carte de identitate).
4.Data de referinta. Numai actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la
data de referinta vor putea participa si vota in cadrul Adunarii.
5.Vot prin corespondenta.
Actionarii înregistrati la data de referinta în registrul actionarilor au
posibilitatea de a vota prin corespondenta, înainte de Adunarea Generala a
Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta.
In cazul votului prin corespondenta, Formularul de vot prin corespondenta
completat semnat si legalizat de un notar public (si apostilat in cazul actionarilor
care voteaza in strainatate) impreuna, si copia actului de identitate al
actionarului-persoana fizica, sau a certificatului de înregistrare al actionaruluipersoana juridica vor fi transmise la sediul societatii în plic închis, cu mentiunea
scrisa în clar: “pentru adunarea generala”, astfel incat formularul de vot sa fie
inregistrat până la data de 04.11.2009 ora 15.00.
Formularele de vot care nu sunt primite in termen nu vor fi luate în calcul
pentru determinarea cvorumului si majoritatii in Adunarea generala.
6. Numar total de actiuni emise
Societatea a emis un numar total de 229.725.317 actiuni. Fiecare actiune
detinuta da dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor.
Pentru relatii suplimentare,
0268/414954, interior 121.
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