
 
PROCURA SPECIALA 

 
 
Subsemnatul ________________________________________ 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 07.07.2010, ora 1200 la 
sediul societatii  din Alexandria, Sos. Tr. Magurele nr. 1, jud. Teleorman  sau în data de 08.07.2010, 
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 01.07.2010, dupa cum 
urmeaza: 
 
Ordinea de zi pentru Adunarea Generala a Actionarilor:        Pentru            Împotriva          Abtinere 
1.Aprobarea prelungirii  facilitatii existente nr. 0030/2009 
 în suma de 15.000.000 RON pâna la data de 30.06.2011 

 pentru finantarea achizitiei de cereale si plante oleaginoase 

  si pentru finantarea activitatii curente, acordat de catre  

Raiffeisaen Bank S.A., cu mentinerea tuturor garantiilor; 

2.Aprobarea majorarii contractului de credit  nr.  
0030/2009 cu 3.000.000 RON, de la 15.000.000 RON  

la 18.000.000 RON, pentru finantarea achizitiei de cereale 

 si plante oleaginoase si pentru finantarea activitatii curente  

acordat de catre Raiffeisen Bank S.A., cu constituirea  

acelorasi garantii. 

3.Imputernicirea D-lui Constantin DUMITRU, Administrator 
 si Director General si a D-lui Constantin GAFENCU,  

Director Economic, sa negocieze si sa semneze în numele  

si pe seama Societatii Contractul de facilitate, toate 

 Contractele de garantie reala mobiliara, Contractul de  

cesiune de creanta si toate actele aditionale aferente acestor  

contracte, Biletul la Ordin, Contractul de garantie reala 

 imobiliara, precum si toate cererile si documentele  

solicitate de Banca în vederea ducerii la îndeplinire a  

prezentei hotarâri.  

4.Aprobarea datei de 26.07.2010, ca data de înregistrare,  
în conformitate cu prevederile art. 238 alin. (1) din Legea  

nr. 297/2004. 
 

 

 

DATA ________________________ 

 

SEMNATURA ACTIONARULUI 

 

NUMELE SI PRENUMELE  

 


