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HOTĂRÂREA NR. 2
A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

AL
CEREALCOM S.A.

Consiliul de Administrație al CEREALCOM SA, persoana juridică română, având sediul social
situat în municipiul Alexandria, șoseaua Turnu Magurele, nr. 1, județul Teleorman, cod unic de înregistrare
RO9625020,  înmatriculată la Oficiul  Registrului  Comerțului  sub nr.  J34/265/1997 (“Societatea”),  legal
convocat, a fost ținut astăzi, 25 ianuarie 2022, incepand cu ora 10:00,

A HOTARAT, în mod legal, CU UNANIMINATE DE VOTURI, în conformitate cu prevederile
Legii  societăților  comerciale  nr.  31/1990  republicată,  precum  și  cu  prevederile  aplicabile  din  Actul
Constitutiv al Societății, cu privire la următoarele aspecte:

I.Aprobă prelungirea duratei contractului de inchiriere încheiat pentru activul identificat generic
sub  denumirea  ”Fabrica  de  Ulei  Rosiori”,  situat  in  mun.  Rosiori  de  Vede,  Str.  Oltului  nr.  75,  Jud.
Teleorman și  pentru puțurile de captare apa,  utilajele,  instalațiile tehnologice și  a oricăror bunuri  care
deservesc  activul,  astfel  cum  a  fost  aprobat  prin  Hotărârea  nr.  3  a  Adunării  Generale  Ordinare  a
Acționarilor Societății din data de 06.08.2019, cu modificările și completările ulterioare, pentru o perioadă
suplimentară de 10 (zece) ani. 

IV.Aprobă convocarea adunării generale ordinare a acționarilor Societății, cu următoarea ordine de
zi:

1. Aprobarea prelungirii  duratei contractului de închiriere încheiat pentru activul
identificat  generic  sub  denumirea  ”Fabrica  de  Ulei  Rosiori”,  situat  in  Mun.
Rosiori de Vede, Str. Oltului nr. 75, Jud. Teleorman și pentru puturile de captare
apă, utilajele, instalatiile tehnologice și a oricăror bunuri care deservesc activul,
astfel cum a fost aprobat prin Hotararea nr. 3 a Adunarii Generale Ordinare a
Acționarilor Societății  din data de 06.08.2019, cu modificările și  completările
ulterioare, pentru o perioadă suplimentară de 10 (zece) ani. 

2. Împuternicirea  oricărui  membru  al  Consiliului  de  Administrație  în  vederea
negocierii și semnării oricăror și tuturor documentelor, incluzând dar fără a se
limita  la  actul  adițional  la  contractul  de  închiriere  și  renegocierea  clauzelor
contractuale  și  a  efectuarii  oricăror  și  tuturor  operațiunilor  precum  și  a
îndeplinirii  oricăror  și  tuturor  formalităților  necesare  pentru  implementarea
hotărârii de mai sus.
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3. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, cu drept de a mandata
orice altă persoană, pentru a efectua demersurile la ORC și oriunde va fi necesar,
pentru inregistrarea hotărârii și altor documente aprobate de Adunarea Generală
Ordinară a Acționarilor din 7/8.03.2022.

4. Aprobarea  datei  de  24.03.2022,  ca  data  de  înregistrare,  în  conformitate  cu
prevederile art. 86 alin.(1) din Legea nr.24/2017, pentru identificarea acționarilor
asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârii AGOA și a datei de 23.03.2022, ca
ex-date, conf. Art. 2, alin.(2), lit. l din Regulamentul nr.5/2018 privind emitenții
de instrumente financiare și operatiuni de piață.

Întocmită și semnată astăzi, 25 ianuarie 2022, in 4 (patru) exemplare originale.

CONFORM CU ORIGINALUL
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