
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 Extradinara a Actionarilor S.C. CEREALCOM S.A. Care
va  avea  loc  în  data  de  18.04.2018,  ora  1100  la  sediul  societatii   din  Alexandria,str.  Soseaua.  
Turnu Magurele nr. 1, jud. Teleorman  sau în data de 19.04.2018, 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 04.04.2018, dupa cum urmeaza:
ORDINEA DE ZI PENTRU AGOA PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE
1.Aprobarea Situatiilor Finanaciare la 
31.12.2017 pe baza Raportului Consiliului de 
Administratie si a Raportului Auditorului 
Financiar  ;

   

2.Aprobarea descarcarii de gestiune a 
administratorilor  si conducerii executive a 
societatii pentru exercitiul financiar al anului 
2017;

   

3.Aprobarea repartizarii profitului net la 
31.12.2017;

   

4.Aprobarea  Bugetului de Venituri si Cheltuieli 
si a Programului de Investitii pe anul 2018;

   

5.Modificarea componentei Consiliului de 
Administratie pentru un mandat valabil de la 
data tinerii adunarii generale pana la 16.12.2019 
si pe cale de consecinta,inscierea in evidentele 
Oficiului Comertului de pe langa Tribunalul 
Teleorman ;

   

6.Imputernicirea  Presedintelui CA Stoicescu 
Mariana, pentru a semna hotararile AGOA, in 
vderea indeplinirii tuturor formalitatilor 
prevazute de lege pentru inregistrarea 
mentiunilor la Registrul Comertului conform 
hotararilor adoptate si depunerea a Situatiilor 
Financiare ale anului 2017 ;

   

7.Aprobarea datei de  09.05.2018, 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 Adunarii Generale a 
Actionarilor si a datei de 08.05.2018, 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.

DATA ________________________
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