
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
Extraordinara a Actionarilor S.C. CEREALCOM S.A. care va avea loc în data de 16.05.2014, ora
1200 la sediul societatii  din Alexandria, Sos. Tr. Magurele nr. 1, jud. Teleorman  sau în data de
17.05.2014, 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 09.05.2014,
dupa cum urmeaza:

Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Extraordinara Pentru
Impotriv

a
Abtiner

e
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.
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DATA ________________________

SEMNATURA ACTIONARULUI

NUMELE SI PRENUMELE 
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