
Acest formular (completat şi semnat de reprezentatul legal al acţionarului), însoţit de documentul oficial care îi atestă
calitatea de reprezentant legal, respectiv certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original
sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de
către o autoritate competentă din statul în care acţionarul este înmatriculat legal, documente ce  vor fi emise cu cel
mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acţionarilor, trebuie să parvină în original
până la data de 09 iulie 2018, ora 11:00, la  sediul Societatii  CEREALCOM SA din  loc. Alexandria str. Soseaua
Turnu Magurele nr. 1 Jud. Teleorman

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENŢĂ
 pentru Adunărea Generala Extraordinara  

a Acţionarilor CEREALCOM  S.A.
Convocata pentru data de 11.07  .2018 ora 11:00 sau 12.07.2018 ora 11:00

Subscrisa  _________________________,  cu  sediul  in  loc  ___________________________________________,
avand numar de ordine la Oficiul  Registrului Comertului de pe langa Tribunalul ____________________, Cod de
inregistrare fiscala RO ______________, reprezentata prin Dl/Dna ______________________, director/administrator,
in  calitatea  noastra  de  actionar  al  S.C.CEREALCOM  S.A. cu  sediul  in  loc.  Alexandria,  str.  Soseaua  Turnu
Magurele nr.1, jud. Teleorman, Romania,  avand numar de ordine la Oficiul   Registrului  Comertului  de pe langa
Tribunalul Teleorman  J34/265/1997 si Cod de inregistrare fiscala RO 9625020,  detinatoare a ________________
actiuni nominative detinute de mine in Registrul Actionarilor  la data de referinta 29.06.2018,  care imi   confera
dreptul la _______________ voturi in Adunarea Generala a Actionarilor Societatii,  în temeiul  articolului 18 alin. 2
din Regulamentul  CNVM nr. 6/2009,  prin prezentul formular  ne exercitam dreptul  de vot prin corespondenţă
asupra punctelor de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (“AGEA”) Societatii ce va avea
loc la data 11 i  ulie 2018  , ora 11:00 la sediul Societatii din loc. Alexandria , str. Soseaua Turnu Magurele nr.1, jud.
Teleorman, Romania, pentru prima convocare sau la data de 12 i  ulie 2018, la aceeasi ora ca mai sus si in acelasi loc,
in cazul in care cea dintai AGEA nu se va putea tine din lipsa de cvorum, dupa cum urmeaza:

ORDINEA DE ZI PENTRU AGEA PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE
1.Aprobarea  modificarii  Actului  Constitutiv  al  societatii,
art.3, pct.3.4.2. - radierea Punctului de Lucru Siloz Videle,
cu sediul in Romania, localitatea Videle, str. Depozitelor
nr.2,  judetul  Teleorman,  urmare  a incheierii  contractului
de vanzare-cumparare autentificat  sub numarul 1079 din
21  mai  2018  si  pe  cale  de  consecinta,  inscrierea  in
evidentele  Oficiului  Comertului  de  pe  langa  Tribunalul
Teleorman ;

   

2.Imputernicirea  Presedintelui  Consiliului  de
Administratie  Stoicescu  Mariana,  pentru  a  semna
Hotararea  AGEA  si  de  a  indeplini  toate  formalitatile
prevazute  de  lege,  pentru  inregistrarea  mentiunilor  la
Registrul Comertului, conform hotararii adoptate ;

   

3.Aprobarea datei de 27.07.2018, ca data de inregistrare,
in  conformitate  cu  prevederile  art.86  alin.(1)  din  Legea
nr.24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora
se  rasfrang  efectele  Hotararii  AGEA  si  a  datei  de
26.07.2018, ca ex-date, conf. art.2 lit.f si art.5 pct.11 din
Regulamentul  C.N.V.M  nr.6/2009  cu  modificarile  si
completarile ulterioare.

Acţionarul îşi asumă întreaga răspundere pentru completarea corectă şi transmiterea în siguranţă a prezentului formular de vot.
Acest formular (completat şi semnat de către acţionar şi însoţit de copia actului său de identitate) trebuie transmis: 
- fie sub forma unui document semnat olograf,  în original – transmis prin poştă sau servicii de curierat – la sediul CEREALCOM SA-din

Alexandria  Str.  Soseua Turnu  Magurele  nr.1  jud.  Teleorman,  în  plic  închis,  cu  menţiunea  scrisă  în  clar:  “Pentru  Adunarea  Generale  a
Acţionarilor din  11.07.2018. – Formular de vot prin corespondenţă”,

- fie sub forma unui document semnat electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică -
prin e-mail  -  la  adresa cerealcom34@yahoo.com,  menţionând la subiect:  “ Pentru Adunarea Generala  a Acţionarilor  din  11.07.2018 –
Formular de vot prin corespondenţă”,

astfel încât să parvină societatii până la data de 09.07  .2018 ora 11, sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot prin corespondenţă în
adunările generale, conform prevederilor legii. 

Data _________________
Numele şi prenumele acţionarului (cu majuscule)

_______________________________ 

________________________ 
(semnătura acţionarului)
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