
IMPUTERNICIRE SPECIALA

Subscrisa________________________________________  având  nr.  de  înregistrare  la  ORC

J_______/________/__________,reprezentata legal prin ___________________________________,

detinator a ____________________ actiuni, din totalul de _____________________ actiuni emise de

S.C.  CEREALCOM  S.A.,  care  îmi  confera  dreptul  la  __________________  voturi  în  Adunarea

Generala  a  Actionarilor,  numesc  prin  prezenta  pe  _____________________________________,

având  CNP  ____________________________,  ca  reprezentant  al  meu  în   Adunarea  Generala

Ordinara a Actionarilor S.C. CEREALCOM S.A. care va avea loc în data de 16.12.2015, ora 11  00 la

sediul societatii  din Alexandria,str. Soseaua. Turnu Magurele nr. 1, jud. Teleorman  sau în data de

17.12.2015, la aceeasi ora si în acelasi loc, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea tine, sa exercite

dreptul  de  vot  aferent  actiunilor  detinute  de  mine  în  Registrul  Actionarilor  la  data  de  referinta

02.12.2015, dupa cum urmeaza:

ORDINEA DE ZI PENTRU AGOA PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE

1.      Aprobarea revocarii, ca urmare a expirarii mandatului incepand cu
data de 28.12.2015 a membrilor Consiliului de Administratie si pe cale de
consecinta , radierea calitatii acestora din evidentele Oficiului Registrului
Comertului de pe langa Tribunalul Teleorman  ;    

2.      Supunerea  spre  aprobare  a  propunerii  privind  alegerea  noilor
membrii ai Consiliului de Administratie al societatii CEREALCOM SA ,in
pozitiile devenite vacante, pentru un mandat  de 4 ani;    

Nume si prenume candidat

vot

Pentru Impotriva Abtinere

Cadar Marcel-Gicu    

Stoicescu Mariana    

Dogaru Sorin Cezar    

3.      Propunerea  privind  stabilirea  cuantumului  remuneratiei  lunare  a
membrilor   Consiliului  de  Administratie,  pentru  intreaga  durata  a
mandatului;    

4.      Propunerea privind aprobarea limitelor sau cuantumului asigurarii
pentru raspundere profesionala a administratorilor ;    

5.      .Imputernicirea dlui Director General Florea ILIESCU de a semna in
numle actionarilor Hotararea AGOA si de a indeplini toate formalitatile
necesare  aferente  Hotararii  AGOA  in  relatia  cu  autoritatile
competente(Oficiul  Registrului  Comertului,  A.S.F.,B.V.B,Depozitarul
Central, alte entitati publice sau private ) Dl Florea ILIESCU poate da
mandat altei persoane.    

6.      Propunerea  privind  aprobarea  datei  de    13.01.2016 .ca  data  de
inregistrare, in  conformitate  cu  prevederile  art.238  alin.(1)  din  Legea
nr.297/2004, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang
efectele Hotararii AGOA  si a datei de 12.01.2016 ca ex-date .    

DATA ________________________

SEMNATURA ACTIONARULUI

NUMELE SI PRENUMELE 

1


	DATA ________________________

