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HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE 

 A ACȚIONARILOR COMCEREAL S.A. 

Nr. 1 DIN 29 IUNIE 2017 
Astăzi, 29 iunie 2017, în incinta sediului social din Municipiul Slobozia, str. Matei Basarab nr. 137, 

județul Ialomița, s-a desfășurat la prima convocare, începând cu orele 09.00 am, ședința Adunării Generale 
Ordinare a Acționarilor („AGOA”) societății Comcereal S.A. (“Societatea”). 

Convocarea AGOA s-a realizat, potrivit prevederilor legale si statutare aplicabile, în baza Hotărârii 
Consiliului de Administrație al Societății, prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României, 
Partea a IV-a, nr. 1803/15.05.2017, precum și cu înștiințarea instituțiilor pieței de capital. 

La ședința AGOA au avut drept de participare toți acționarii Societății înregistrați la Data de Referință 
de 16 iunie 2017 în Registrul Acționarilor Societății ținut și operat de Depozitarul Central. 

La ședința AGOA au fost prezenți acționari și reprezentanți ai acționarilor deținând împreună 
632.354  acțiuni, exprimandu-se voturi valabile pentru 577.623 actiuni, reprezentând 68,6583 % din capitalul 
social al Societăți (domnul Marian Balan in calitate de actionar ce detine 54.731 actiuni, abtinandu-se de la 
vot). 

In urma  prezentarii   Raportului de audit financiar pentru anul 2016 si a  discutiilor pe marginea 
acestuia dl.Viorel Munteanu, reprezentantul SC Muntenia Invest SA, solicita urmatoarele: 

-Refacerea Bilantului contabil in baza art.111 al.2a(2) - modificarea situatiilor anuale conform 
propunerilor din Raportul de audit financiar extern: 

-In baza art.111 al.2, lit.e -  sa stabileasca Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017: 
-Sa prezinte o situatie detaliata privind creantele societatii, atat cu partile afiliate cat si a celorlalte 

creante, in special modul de stingere a acestora, mai ales a acelora cu vechime mai mare de un an. 
-Solicita prezentarea unei situatii privind datoriile societatii si modul de stingere a acestora. 
Presedintele Consiliului de Administratie propune un termen de 15 zile pentru a se realiza si 

prezenta situatiile solicitate de catre reprezentantul Muntenia Invest. 
 Presedintele Consiliului de administratie va propune Consiliului de administratie convocarea unei 

noi Adunari generale a actionarilor in vederea aprobarii Bugetului de venituri si cheltuieli pe 2017 si a 
aprobarii tuturor situatiilor financiare ce urmeaza a fi modificate in urma Raportului de audit financiar extern. 

Propunerea Presedintelui Consililui de administratie este adoptata cu 577.623 voturi reprezentand 
91,3448% din totalul voturilor actionarilor prezenti (domnul Marian Balan, in calitate de actionar, abtinandu-
se de la vot). 

2.Se supune aprobarii  pct.2  de pe ordinea de zi: Aprobarea datei de 18 iulie 2017 ca Dată de 
Înregistrare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrânge hotărârea Adunării Generale 
Ordinare a Acționarilor și stabilirea datei de 17 iulie 2017 ca ex-date, conform articolului 2, litera f) din 
Regulamentul CNVM nr. 6/2009. 

Prezentul punct este adoptat cu 577.623 voturi reprezentând 91,3448% din totalul voturilor deținute 
de acționarii prezenți, (domnul Marian Balan, in calitate de actionar, abtinandu-se de la vot). 
 

3.Se supune aprobarii pct.3 de pe ordinea de zi: Mandatarea Președintelui Consiliului de 
Administrație al Societății, cu posibilitatea de substituire, pentru a semna în numele Societății și/sau al 
acționarilor Societății, după caz, hotărârile prezentei Adunări Generale, documentele și cererile 
adoptate/întocmite, precum și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, opozabilitate, 
executare și publicare a hotărârilor adoptate, cât și să întreprindă toate măsurile, să ia toate deciziile și să 
emită toate documentele ce ar putea fi necesare pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor adoptate. 

Prezentul punct este adoptat cu 577.623 voturi reprezentând 91,3448% din totalul voturilor deținute 
de acționarii prezenți (domnul Marian Balan, in calitate de actionar, abtinandu-se de la vot). 

 . 
Prezenta hotarare a fost incheiata si semnata astăzi 29 iunie 2017, in 3(trei) exemplare originale. 

 
  
 
 
        Presedintele Consiliului de Administratie, 
         Marian  BALAN 
 


