
Formular de vot secret prin corespondență
 pentru punctul 5 al ordinii de zi in

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor CEREALCOM S.A. Alexandria
convocată pentru 07/08 martie 2022

Subsemnatul1, __________________________[nume și prenume al acţionarului – persoană
fizică], identificat prin _____________[act de identitate], seria ___, numărul_______, emis
de  _____,  la  ____________,  valabil  până  la  ______________  domiciliat  în
_________________, cod numeric personal___________________, 

sau

Subscrisa2, ____________________________________________[denumirea acţionarului –
persoană  juridică/entitate  fără  personalitate  juridică],  cu  sediul  în
____________________________________________________________________,
înregistrată  la  Registrul  Comerţului______________   sub  nr.
__________________________, având cod unic de înregistrare_____________, reprezentată
legal prin3 __________________________________________,

acționar, la  Data de Referinţă, respectiv la  24 februarie 2022, al CEREALCOM S.A., ,
înfiinţată şi funcţionând în conformitate cu legislaţia română, cu sediul social situat în situat
în  Alexandria,  strada  Soseaua  Turnu  Magurele,  nr.1,  judetul  Teleorman,  înregistrată  la
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teleorman sub numărul J34/265/1997,
cod de identificare fiscală 9625020, având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de
51.793.802,50 RON, împărțit în 517.938.025 acțiuni ordinare nominative, cu o valoare de 0,1
RON fiecare (denumită în continuare „Cerealcom” sau „Societatea

deţinând un număr de _________ acţiuni, reprezentând _____% din totalul acţiunilor emise
de Societate, 

având  cunoştinţă  de  Ordinea  de  zi  a  Adunării  Generale  Ordinare  a  Acţionarilor
(„AGOA”)  a  CEREALCOM  S.A.  convocată  pentru  data  de  7  martie  2022  (prima
convocare), începând cu ora 14:00, respectiv pentru 8 martie 2022, începând cu ora 14:00,
în  cazul  în  care  AGOA  nu  se  va  putea  ţine  în  mod  valabil  la  prima  convocare  și  de
documentația pusă la dispoziţie de Societate,

în conformitate cu Articolul 208 din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr.
5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, 

prin prezentul formular îmi exercit votul secret prin corespondenţă4 asupra punctului 5 de pe
ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor CEREALCOM S.A., după cum
urmează: 

1 Se va completa numai pentru acționarii persoane fizice
2 Se va completa numai pentru acționarii persoane juridice/entități fără personalitate juridică
3 Se va completa cu reprezentantul legal conform documentelor care atestă calitatea de reprezentant
4

1



Punctul 5 de pe Ordinea de zi respectiv:  „Revocarea din calitatea de administrator,
membru al Consiliului de Administratie al Societatii, a dlui. Claudiu Stavarache, ca
urmare a demisie acestuia”

Pentru ............. Împotrivă ............. Abținere.............

Anexez prezentului, copia actului de identitate valabil (carte de identitate/pașaport în cazul
persoanelor  fizice,  respectiv  în  cazul  persoanelor  juridice/entităților  fără  personalitate
juridică, carte de identitate/pașaport al reprezentantului legal).

Data: ________________________

______________________________________________________[semnătura]

5_______________________________________________________
[numele  şi  prenumele  acţionarului  persoană fizică sau  a  reprezentantului  legal  al
acţionarului persoană juridică/entitate fără personalitate juridică, cu majuscule]

5 În cazul persoanelor juridice/entităților fără personalitate juridică, formularul de vot prin corespondență trebuie să fie semnat
de reprezentantul legal; va rugăm sa menţionaţi funcţia reprezentantului legal 

2


