
C O N V O C A T O R

În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare,  ale  Legii  nr.  297/2004,  cu  modificarile  ulterioare  si  ale  Actului  Constitutiv  al 

societatii, Consiliul de Administratie  al S.C. CEREALCOM S.A. TELEORMAN, cu sediul 

în  Municipiul  Alexandria,  str.  Sos.  Tr.  Magurele,  nr.  1,  CIF  RO9625020,  OJRC 

J34/265/1997,  convoaca  ADUNAREA  GENERALA  ORDINARA  si 

EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR în data de 27.12.2011, orele 1200 si respectiv 

orele 1400, la sediul societatii, pentru toti actionarii înregistrati în Registrul actionarilor la data 

de 15.12.2011, data de referinta, pentru ambele AGA, cu urmatoarea ORDINE DE ZI:

A. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor :  

1. Revocarea  din  functie  a  tuturor  membrilor  Consiliului  de 

Administratie.

2. Alegerea noilor membri în Consiliul de Administratie.

3. Împuternicirea  D-lui  Iliescu  Florea  sa  semneze  toate  documentele 

legale de înregistrare si publicitate a Hotarârilor AGOA si mentiunile la 

Registrul Comertului.

4. Aprobarea  datei  de   18.01.2012,  ca  data  de  înregistrare,  în 

conformitate cu prevederile art. 238 alin.(1) din Legea nr. 297/2004.

B. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor :  

1. Aprobarea modificarii Actului constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza: 

cap. V, art. 16, alin. 16.1., va avea urmatorul continut: “In cadrul societatii  

va fi aplicat sistemul unitar de administrare. Societatea este administrata  

de  Consiliul  de  administratie  format  din  3  (trei)  administratori,  care  

actioneaza împreuna”.

2. Aprobarea Actului constitutiv al societatii actualizat cu toate modificarile 

la zi conform art. 204 alin. (4) din Legea nr. 31/1990 R cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

3. Mandatarea  Presedintelui  Consiliului  de  Administratie  ales  sa  semneze 

Actul constitutiv actualizat cu toate modificarile la zi.
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4. Împuternicirea D-lui Iliescu Florea sa semneze toate documentele legale de 

înregistrare si publicitate  a Hotarârilor AGOA si mentiunile  la Registrul 

Comertului.

5. Aprobarea datei de 18.01.2012, ca data de înregistrare, în conformitate cu 

prevederile art. 238 alin.(1) din Legea nr. 297/2004.

Lista  cuprinzând  informatiile  cu  privire  la  numele,  localitatea  de  domiciliu  si 

calificarea  profesionala  a  persoanelor  propuse  pentru  functia  de  administrator si  celelate 

materiale referitoare la problemele înscrise în ordinea de zi ale ambelor Adunari Generale ale 

Actionarilor, formularele de procuri speciale, vor fi puse la dispozitia actionarilor începând cu 

data de 16.12.2011, în zilelele lucratoare între orele 1000-1400, la sediul societatii, sau pe site-

ul www.cerealcomteleorman.ro.

Data limita pâna la care se pot depune candidaturi pentru functia de administrator este 

pâna cel târziu 14.12.2011  orele 1600, la sediul societatii. Cererea va contine si informatii cu 

privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala  a persoanelor propuse.

Procurile speciale vor fi depuse în original pâna cel târziu pâna pe data de 22.12.2011, 

orele 1200, la sediul societatii. 

Actionarii pot sa-si exercite drepturile prevazute în art. nr. 7 lit. a) din Regulamentul 

6/2009, completat  si modificat de Regulamentul 7/2010 în termen de 15 zile    de la data  

publicarii  Convocatorului,  iar  cel  de la lit.  b),  cel  tâziu cu o zi  lucratoare înainte  de data 

Adunarii.

Accesul actionarilor îndreptatiti sa participe, la data de referinta, la AGA este permis 

prin simpla proba a identitatii acestora facuta, în cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de 

identitate sau, în cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu 

împuternicirea data persoanei fizice care le reprezinta.

Reprezentarea  actionarilor  în  AGA  se  va  putea  face  si  prin  alte  persoane  decât 

actionarii, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala, potrivit reglementarilor 

CNVM.

În cazul  în  care,  la  prima  convocare  nu vor  fi  îndeplinite  cerintele  legale  privind 

validitatea deliberarilor, sedintele se reprogrameaza în acelasi loc si la aceeasi ora, în data de 

28.12.2011.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,
ing. MARCEL CADAR  
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