
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 25.02.2016, ora 11  00 la

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

26.02.2016, 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

11.02.2016, dupa cum urmeaza:

ORDINEA DE ZI PENTRU AGOA PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE
1.  Prezentarea  Raportului  de  analiza-diagnostic  a  intreprinderii  in
vederea  estimarii  valorii  actiunilor  SC  CEREALCOM  SA  –in
conformitate  cu  art.134  alin.4  din  Legea  31/1990  intocmit  de
Evaluatorul  independent  autorizat  ANEVAR  Ec.  CRISTINA
MIHAELA ZAMFIR-urmare a inaintarii de catre S.I.F.Oltenia SA a
cererii  de  retragere  din  calitatea  de  actionar  al  societatii  in
conformitate  cu  art.  134  alin.1  si  alin.2  din  Legea  31/1990R  ,cu
modificarile si completarile ulterioare.    
2.    Aprobarea  termenului  si  a  modalitatii  de  plata  a  actiunilor
detinute de S.I.F.Oltenia SA la valoarea  stabilita  prin Raportul  de
analiza-diagnostic  a  intreprinderii  si  a  respectarii   Procedurii  de
retragere a actionarilor din SC CEREALCOM SA    
3. Imputernicirea d-nei Director Economic Carmen JURUBITA de a
semna  toate  documentele  legale  de  inregistrare  si  publicitate  a
Hotararilor AGEA si mentiunile la Registrul Comertului.    
4. Propunerea privind aprobarea datei  de  16.03.2016 .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 AGEA  si a datei de 15.03.2016 ca ex-date    

DATA ________________________

SEMNATURA ACTIONARULUI

NUMELE SI PRENUMELE 
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	DATA ________________________

