
Consiliul de Administratie al S.C."COMALIM" S.A., cu sediul social in Arad, str. 
Ursului nr 21, mregistrat^ la O.R.C. sub nr. J02/29/1991, avSnd GIF RO 1681776 

convoaca 
pentru data de 28 Aprilie 2011, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, la ora 10:00 
pentru to î actionarii Inregistra^i in registrul actionarilor, tinut de S.C. Depozitarul Central S.A. 
Bucure§ti, la sfar§itul zilei de 08.04.2011, stability ca data de referinfa. Adunarea generala 
ordinara va avea loc in Arad, str. Nicolae Balcescu nr. 22. 

Adunarea Generala Ordinary a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi: 

1. Aprobarea reevaluarii activelor la 31.12.2010 si includerea rezultatelor reevaluarii in situatiile 
financiare pentru anul 2010. 

2. Prezentarea §i dezbaterea raportului de activitate al consiliului de administratie pentru anul 
2010. 

3. Prezentarea §i dezbaterea raportului auditorului financiar. 
4. Discutarea, aprobarea sau modificarea situatiilor financiare la data de 31 decembrie 2010, in 

baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie §i de auditorul financiar; 
5. Aprobarea repartizarii profitului. 
6. Discutarea §i aprobarea descSrcSrii de gestiune a administratorilor pentru exerci^iul financiar 

2010. 
7. Revocarea Consiliului de Administratie. 
8. Alegerea Consiliului de Administratie, stabilirea duratei mandatului. 
9. Alegerea auditorului financiar; stabilirea duratei mandatului. 
10. Aprobarea bugetului de venituri §i cheltuieli a planului de investitii pentru anul 2011. 
11.Fixarea remunera^iei membrilor Consiliului de Administratie §i a limitelor generate ale 

remunera^iilor suplimentare pentru exercitiul financiar 2011. 
12. Stabilirea limitelor generale ale remuneratiei directorului general, aprobarea oricaror alte 

avantaje acordate acestuia si membrilor Consiliului de Administratie. 
13. Mandatarea unui reprezentant al adunSrii generale pentru negocierea obiectivelor si a 

criteriilor de performanta pentru 2011 si semnarea Contractului de administrare. 
14. Imputernicirea pre§edintelui Consiliului de Administratie, pentru efectuarea demersurilor 

necesare in vederea publicSrii §i mregistr^rii hotSrarilor la ORC §i Monitorul Oficial. 
15. Aprobarea datei de 20.05.2011 ca data de mregistrare, in conformitate cu dispozitiile art. 

238 din Legea 297/2004 privind piata de capital. 
La AGA sunt indreptStiti s3 participe §i sa voteze toti actionarii inregistrati in registrul 
actionarilor, ^inut de Depozitarul Central SA, la sfar§itul zilei de 08.04.2011, considerate ca 
datS de referin^S. Actionarii pot participa si vota la AGA individual sau prin reprezentanti, in 
conditiile legii, cu procura speciala. Reprezentarea actionarilor se poate face si prin alte 
persoane decat actionarii societatii cu exceptia administratorilor. Procurile speciale se pot 
obtine de la sediul societatii din data de 09.04.2011 si se depun in original la sediul societatii 
pana la data de 25.04.2011 ora 15. 

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna eel putin 5% din capitalul 
social au dreptui: 
- de a introduce, prin cerere scrisa, puncte pe ordinea de zi a AGA in termen de eel mult 15 
zile de la data publicarii convocarii, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare 
sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de catre AGA. 
- de a prezenta, in scris, proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi 
incluse pe ordinea de zi a AGA, pana eel tarziu in 22.04.2011 

Fiecare actionar are dreptui sa adreseze intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de 
zi a AGA pana la data desfasurarii adunarii, urmand a i se raspunde in cadrul AGA. 
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Convocatorul si materialele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pun la 
dispozitia actionarilor, putand fi consultate si procurate incepand cu data aparitiei 
convocatorului in Monitorul oficial la sediul societStii, de luni pana vineri, intre orale 10 si 15, 
precum si pe site-ul societatii: www.comalim.ro. 

Lista cuprinzand infomriatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea 
profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afia la dispozitia 
actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia pana la data de 22.04.2011. 
Dac§ nu sunt indeplinite conditiile de validitate la prima convocare, se convoacS pentru a 
doua oarS Adunarea General^ Ordinara a Actionarilor pentru data de 29.04.2011, cu 
men^inerea ordinii de zi, a orei §i a locului de desfS§urare specificate la prima convocare . 

Preseciinte Consiliu de Adnninistratie 
Daniela Vasi 
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