
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

(denumita  in  continuare  “Societatea”),  convoaca  ADUNAREA  GENERALA

EXTRAORDINARA A  ACTIONARILOR  în  data  de  16.05.2014,  orele  1200,  la  sediul

Societatii, pentru toti actionarii înregistrati în Registrul actionarilor la data de 09.05.2014, data

de referinta, cu urmatoarea ORDINE DE ZI :

1. Aprobarea solicitarii emiterii unei Scrisori de garantie bancara solidara, in suma de

2.025.000 lei, in favoarea ANRSPS Bucuresti – U.T. 515, in vederea contractarii livrarii unei

cantitati de 1.878.088 kg grau Rezerva de Stat.

Societatea  va  constitui  in  favoarea  Bancii  emitente  o  ipoteca  imobiliara  asupra

urmatorului imobil aflat in proprietatea societatii :

- imobil Baza Zimnicea, compus din teren intravilan in suprafata de 4.206 mp si

constructiile C4, C5, C6 situate in Zimnicea, str. Soseaua Portului nr. 2, jud. Teleorman, inscris

in C.F. nr. 20208 a localitatii Zimnicea, jud. Teleorman, identificat prin nr. Cadastral 20208.

In  situatia  in  care  va  fi  nevoie  si  de  constituirea  unor  alte  garantii,  acestea  vor  fi

stabilite  de  catre  Consiliul  de  Administratie  si  validate  ulterior  in  urmatoarea  sedinta  a

actionarilor.

Imputerniceste Consiliul  de Administratie sa aleaga banca emitenta in functie de cea

mai buna oferta.”

2 .Aprobarea constituirii unor garantii constand din active din patrimonial societatii –respectiv:

Subunitatea Videle si/sau Subunitatea Olteni  pentru garantarea creditului in valoare de maxim

10.000.000 RON (zecemilioane  RON) care urmeaza a  fi  acordat  de  catre  Banca ,societatii

comerciale S.C. COMBUSTIBIL ECOLOGIC SRL .

3.Imputernicirea  D-nei  Carmen JURUBITA Director Economic, pentru a semna toate

documentele legale de inregistrare si publicitate a Hotararilor AGEA si mentiunile la Registrul

Comertului .

4.Aprobarea  datei  de   09.06.2014 .ca  data  de  inregistrare,  in  conformitate  cu

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

Materialele  referitoare  la  problemele  inscrise  in  ordinea  de  zi  a  Adunarii  Generale

Extraordinare  a  Actionarilor,  formularele  de  procuri  speciale,  vor  fi  puse  la  dispozitia
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actionarilor incepand cu data de 25.04.2014 in zilele lucratoare intre orele 10°°-14°°, la sediul

societatii si pe situl www.cerealcomteleorman.ro

Procurile speciale vor fi depuse în original pâna cel tarziu in data de  14.05.2014 orele

12°° la sediul societatii .

Accesul actionarilor îndreptatiti sa participe, la data de referinta, la AGEA 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  AGEA  se  va  putea  face  si  prin  alte  persoane  decât

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

CNVM.

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.

Avand in vedere art.13(1) din Regulementul  CNVM NR.6/2009  fiecare actionar  are

dreptul  sa  adreseze  intrebari  privind  punctele  de  pe  ordinea  de  zi  a  adunarii  generale  ,  iar

societatea comerciala are obligatia de a raspunde la intrebarile adresate de actionar ,cu aplicarea

dispozitiilor alin.2 ale art.13 conform Regulamentului CNVM nr.6/2009.

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

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

17.05.2014.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,

ing.  MARCEL CADAR

2


	C O N V O C A T O R

