
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   Adunarile  Generale  

Ordinara si  Extraordinara a Actionarilor S.C. CEREALCOM S.A. care va avea loc în data de  

27.12.2011, ora 1200 respectiv 1400  la sediul societatii  din Alexandria, Sos. Tr. Magurele nr. 1, jud.  

Teleorman  sau în data de 28.12.2011, 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 15.12.2011, dupa cum urmeaza:

Ordinea de zi pentru AGOA: Pentru Împotriva Abtinere
1.Revocarea din functie a tuturor membrilor Consiliului 

de Administratie.

2. Alegerea noilor membri în Consiliul de Administratie:

- CADAR A. MARCEL GICU ;

- STOICESCU E. MARIANA;

- DIN V. NELU.

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 

Ordinea de zi pentru AGEA: Pentru Împotriva Abtinere

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.

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.

  

DATA ________________________

SEMNATURA ACTIONARULUI

NUMELE SI PRENUMELE 


	DATA ________________________

