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ADUNAREA GENERALA ORDINARA

A S.C CEREALCOM SA

SEDIUL-LOC ALEXANDRIA STR. SOSEAUA TURNU MAGURELE NR.1

JUD. TELEORMAN

MATERIAL INFORMATIV

CUPRINS

MATERIAL INFORMATIV 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC CEREALCOM S.A.

TELEORMAN

Din data 16.12.2015 (17.12.1205 a 2-a convocare) ora 11

I. INFORMATII PRIVIND CONVOCAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE

II. INFORMATII DESPRE SOCIETATE

III.  INFORMATII  AFERENTE  PROBLEMELOR  INSCRISE  PE  ORDINEA  DE  ZI  A  AGA  –

PROCEDURA DE VOT

I. INFORMATII PRIVIND CONVOCAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A

ACTIONARILOR DIN DATA DE 16.12.2015/17.12.2015

 Adunarea Generala Ordinara a societatii  CEREALCOM SA a fost  convocata de catre

Consiliul de Administratie (intrunit in sedinta din 09.11.2015) in baza art. 117 din Legea

nr.31/1990 –republicata  cu  modificarile  ulterioare,  a  actului  constitutive  al  societatii,
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Legea 297/2004 si a rglementarilor ASF/CNVM, pentru data de 16.12.2015, ora 11 sau

17.12.2015 a  doua  convocare,  cu  mentinerea  ordinei  de  zi,  a  orei  si  locului  de

desfasurare,AGOA  isi  va  desfasura  lucrarile  la  sediul  societatii,  loc.  Alexandria  str.

Soseaua Turnu Magurele nr.1 jud. Teleorman, fin indreptatiti sa participle si sa voteze

actionarii inregistrati in registrul actionarilor, tinut de DEPOZITARUL CENTRAL SA, la

sfarsitul zilei de 02.12.2015, considerate data de referinta (actionarii care au dreptul de a

participa si de a vota in cadrul adunarii generale)

 Convocarea AGOA a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a din

11.11.2015 nr.6462, cotidianul Teleormanul din 11.11.2015, precum si in ziarul Bursa si a

fost postat pe site-ul societatii www.cerealcomteleorman.ro, Raportul current aferent fiind

transmis  la BVB e-mail ats@bvb.ro si la ASF .

II. INFORMATII DESPRE SOCIETATE

 S.C.  Cerealcom S.A.  Teleorman a luat  fiinta  în  anul  1997 în baza HG nr.  184/1997 privind
înfiintarea  unor  societati  prin  preluarea  unei  parti  din  patrimoniul  Agentiei  Nationale  a
Produselor  Agricole  –  RA,  cu  capital  integral  de  stat  Ulterior,  în  anul  1999  societatea  s-a
transformat în societate cu capital privat, iar în anul 2002, si-a extins obiectul de activitate în
urma fuziunii  prin absorbtie cu S.C. Rosiori S.A.-ce a devenit   Cerealcom SA Sucursala Ulei
Rosiori.

 Societatea functioneaza in baza actelor  sale constitutive,  a Legii  nr.31/1990 – republicata cu

modificarile ulterioare, a Legii nr.297/2004 si a reglementarilor CNVM/ASF si este inregistrata

la :

Oficiul registrului Comertului sub nr. J34/265/1997, CUI RO9625020

Oficul de Evidenta a Valorilor Mobiliare din cadrul CNVM-in baza Certificatului de inregistrare a

valorilor mobiliare nr.2855 din 29.01.2003

 Capitalul social al S.C. Cerealcom S.A. Alexandria este de 51.793.803 lei, divizat în 517.938.025
actiuni nominative cu o valoare nominala de 0,10 lei, fiecare actiune da dreptul la un vot in AGA.

 Actiunile sunt inscrise la sistemul alternativ de tranzactionare  ATS AeRO administrat de BVB

 Evidenta  actiunilor  actionarilor  este  tinuta,  in  conditiile  legii,  pe  baza de  contract,  de  catre

Depozitarul Central SA-Contract de prestare servicii nr. 22502 - 08.05.2007

 Situatiile  anuale  sunt  intocmite  conform Ordin  nr  1802  din  29  dec.  2014  pentru  aprobarea

Reglementarilor Contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare

anuale consolidate.

 Situatiile  anuale  ale  societatii  CEREALCOM  SA,  sunt  audiate  pe  baza  de  contrat  de  catre
auditorul extern S.C. ELF EXPERT SRL cu sediul in Str. Ienachita Vacarescu nr 38 Sector 4
Bucuresti avand nr.RC J40/5810/2000 si CUI RO13130754, reprezentata legal de dl. Filip Stoica.
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 Administrarea societatii se realizeaza de Consiliul de Administratie format din:

Cadar  Marcel  Gicu,  calitate  administrator,  functie  –presedinte  consiliu  de  administratie,

cetatean roman, nascut la data de 11.06.1968, oras Seini, jud. Maramures

Stoicescu  Mariana,  calitate  administrator,  functie-membru  in  consiliul  de  administratie,

cetatenie ramana, nascuta la 07.03.1952 loc. Plenita jud. Dolj

Dogaru  Sorin  Cezar,  calitate  administrator,  functie-membru  in  consiliul  de  administratie,

cetatean roman, nascut la 07.08.1967 loc. Ramnicu Sarat, Buzau

Durata mandatului membrilor CA este de 4 ani – data expirarii mandatului 28.12.2015.

III. INFORMATII AFERENTE PROBLEMELOR INSCRISE PE ORDINEA DE ZI A AGA –

PROCEDURA DE VOT

Adunarea Generala Ordinara va avea pe ordinea de adoptarea urmatoarelor:

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;

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 numele 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,
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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.

Ref la pct. ordinei de zi:

Potrivit  Actului  Constitutiv,  Societatea  Comerciala  "CEREALCOM"  -  S.A.  Alexandria  este
persoana juridica româna, având forma juridica de societate deschisa   pe actiuni, în sistem unitar fiind
administrata de consiliul de administratie format din  3 (trei)  administratori, care actioneaza împreuna.

Administratorii sunt desemnati de catre Adunarea Generala Ordinară a Actionarilor, pe o perioadă
de cel mult 4 ani – data expirarii mandatului actualilor membrii fiind 28.12.2015.

Data limita pentru depunerea candidaturilor la functia de administrator este de 10.12.2015, lista
continand numele, localitatea de domiciliu si calificarea candidatilor, va fi disponibila pe site-ul societatii
www.cerealcomteleorman.ro, dupa termenul de depunere a candidaturilor;

Conform art. 117(6) si art. 137 indice 1 din Legea 31/1990 membrii actuali ai CA sau actionarii au
dreptul de a nominaliza persoane pentru candidatura la postul de administrator.

Exprimarea  votului  pentru  alegerea  administratorilor  se  face prin  vot  secret  art.15.5 din  actul
constitutiv si art. 130 din Legea 31/1990 (2) “Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea
membrilor  consiliului  de  administraţie,  respectiv  a  membrilor  consiliului  de  supraveghere,  pentru
numirea,  revocarea  ori  demiterea  cenzorilor  sau  auditorilor  financiari  şi  pentru  luarea  hotărârilor
referitoare  la  răspunderea  membrilor  organelor  de  administrare,  de  conducere  şi  de  control  ale
societăţii.”

Conditiile de eligibilitate si incompatibilitati administratori instituite prin Legea 30/1990 art. 73
indice 1.
ART. 73^1 Persoanele care, potrivit  art.  6 alin. (2),  nu pot fi fondatori nu pot fi nici administratori,
directori, membri ai consiliului de supraveghere şi ai directoratului, cenzori sau auditori financiari, iar
dacă au fost alese, sunt decăzute din drepturi. 

Articolul 15316
(1) O persoana fizica poate  exercita  concomitent  cel  mult  5  mandate de administrator  si/sau de

membru al consiliului de supraveghere in societati pe actiuni al caror sediu se afla pe teritoriul
Romaniei.  Aceasta  prevedere  se  aplica  in  aceeasi  masura persoanei  fizice  administrator  sau
membru al consiliului de supraveghere, cat si persoanei fizice reprezentant permanent al unei
persoane juridice administrator ori membru al consiliului de supraveghere.        

(2) Interdictia prevazuta la alin. (1) nu se refera la cazurile cand cel ales in consiliul de administratie
sau in  consiliul  de  supraveghere  este  proprietar  a  cel  putin  o  patrime din  totalul  actiunilor
societatii sau este membru in consiliul de administratie ori in consiliul de supraveghere al unei
societati pe actiuni ce detine patrimea aratata.

(3) Persoana care incalca prevederile prezentului articol este obligata sa demisioneze din functiile
de  membru  al  consiliului  de  administratie  sau  al  consiliului  de  supraveghere  care  depasesc
numarul  maxim de  mandate  prevazute  la  alin.  (1),  in  termen de  o luna de  la  data  aparitiei
situatiei de incompatibilitate. La expirarea acestei perioade, el va pierde mandatul obtinut prin
depasirea numarului legal de mandate, in ordinea cronologica a numirilor, si va fi obligat la
restituirea  remuneratiei  si  a  altor  beneficii  primite  catre  societatea  in  care a exercitat  acest
mandat. Deliberarile si deciziile la care el a luat parte in exercitarea mandatului respectiv raman
valabile.
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Articolul 15317
Inainte de a fi numita director sau administrator, respectiv membru al directoratului sau al consiliului de
supraveghere intr-o societate pe actiuni, persoana nominalizata va informa organul societatii insarcinat
cu numirea sa cu privire la orice aspecte relevante din perspectiva prevederilor art. 15315 si 15316.

Articolul 15318
Potrivit dispozitiilor Actului Constitutiv  si Legii 31/1990 AGOA este competenta sa fixeze remuneratia
cuvenita pentru membrii  consiliului de administratie  pct 16.47. din Actul Constitutiv « .Remuneratia
membrilor consiliului de administratie este stabilita prin hotararea adunarii generale a actionarilor. »
precum si din Legea 31/1990

Articolul 15318
(1) Remuneratia  membrilor  consiliului  de  administratie  sau  ai  consiliului  de  supraveghere  este

stabilita prin actul constitutiv sau prin hotarare a adunarii generale a actionarilor.
(2) Remuneratia  suplimentara  a  membrilor  consiliului  de  administratie  sau  ai  consiliului  de

supraveghere insarcinati cu functii specifice in cadrul organului respectiv, precum si remuneratia
directorilor, in sistemul unitar, ori a membrilor directoratului, in sistemul dualist, sunt stabilite
de  consiliul  de  administratie,  respectiv  de  consiliul  de  supraveghere.  Actul  constitutiv  sau
adunarea generala a actionarilor fixeaza limitele generale ale tuturor remuneratiilor acordate in
acest fel.

Se  propune  AGOA aprobarea  cuantumului  remuneratiei  lunara  a  membrilor  si  presedintelui  CA (in
prezent membrii CA - 3000 ron net/luna) si a limitelor sau cuantumului asigurarii pentru raspunderea
profesioanala  a  administratorilor,  presedintelui  CA  (in  prezent  cuantumul  asigurare-raspundere
profesionala este de 10.000 euro/fiecare membru )

DIRECTOR GENERAL,                                                                            DIRECTOR ECONOMIC,   
  Sing. Florea ILIESCU                                                                             ec. Carmen JURUBITA       

5

mailto:cerealcom34@yahoo.com

	
	SR EN ISO 9001:2008

