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Denumirea societății emitente:     TONELI NUTRITION TITU S.A. 
Sediul social:   București, Sector 1, Şoseaua Bucureşti-Ploieşti nr.42-44, Complexul „Baneasa Business & Technology 

Park”, Clădirea nr.1, Etaj 3, Birourile 1, 2 și 14 
Telefon/Fax:      + 40-21 361 05 31/32 și + 40-21 361 05 30/37 (fax) 
E-mail:     groupmanagement@toneli.ro 
Codul unic de înregistrare la O.R.C.: RO 941924 
Nr. de ordine în Registrul Comerțului:  J40/15735/2008 
Capital social subscris și vărsat : 3.209.000,oo Ron 
Simbol:     COTU 
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București 
 
Evenimente importante de raportat: 
 

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. TONELI NUTRITION TITU S.A. 
 

CONVOCATOR 
Consiliul de administrație al societății TONELI NUTRITION TITU S.A., cu sediul social în București, Sector 1,  

Șos. București-Ploiești nr.42-44, Clădirea nr.1, Etaj 3, Birourile 1, 2 și 14, Complexul „Baneasa Business & Technology Park”,  
O.R.C. nr.J40/15735/2008, C.U.I. RO 941924 [denumită „Societatea”] în temeiul art.117 din Legea societăților nr.31/1990 cu 
modificările și completările ulterioare, convoacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR acestei Societăți, pentru 
data de 21 mai 2014, ora 11.oo, la sediul social al Societății din mun. București, Sector 1, Șos. București-Ploiești nr.42-44, Clădirea 
nr.1, Etaj 3, Complex „Baneasa Business & Technology Park”.   
La ședință sunt îndreptățiți să participe acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la sfârşitul zilei de 9 mai 2014 (data de 
referinţă). 
Pentru această Adunare Generală Ordinară a Acţionarilor, ordinea de zi va fi următoarea: 

1. Aprobarea contractării de către societatea Toneli Nutrition Titu S.A. a unei facilități de credit de stocuri în valoare de 
9.000.000 Ron de la CEC Bank S.A., Sucursala Pitești.   
2. Aprobarea constituirii de garanții pentru facilitatea de credit ce va fi contractată de Toneli Nutrition Titu S.A. la CEC Bank 
S.A., Sucursala Pitești (descrisă la pct.1 în prezentul convocator) după cum urmează: 

2.1. ipotecă imobiliară asupra următoarelor bunuri:  
● imobilul constând în teren intravilan curți-construcții în suprafață de 36.812 mp împreună cu construcțiile C1- C6,  
C8- C16, având număr cadastral 741, imobil înscris în Cartea Funciară numărul 20020 a comunei Ograda, județul 
Ialomița, proprietatea societății Toneli Free Range S.R.L.; 
● imobilul constând în teren intravilan curți-construcții în suprafață de 354.816 mp împreună cu construcțiile C1- C128, 
având număr cadastral 742, imobil înscris în Cartea Funciară numărul 20021 a comunei Ograda, județul Ialomița, 
proprietatea societății Toneli Free Range S.R.L.; 
● imobilul constând în teren intravilan curți-construcții în suprafață de 55.072 mp împreună cu construcțiile C1- C4, 
având număr cadastral 743, imobil înscris în Cartea Funciară numărul 20019 a comunei Ograda, județul Ialomița 
proprietatea societății Toneli Free Range S.R.L.; 
● imobilul constând în teren intravilan curți-construcții în suprafață 81.829,2 mp împreună cu construcțiile C1-C51 
aferente fermelor avicole numărul 2, 3 și 4, situate în localitatea Găești, jud. Dâmbovița, șos. București - Pitești  
km. 68+900, imobil înscris în Cartea funciară a localității Dragodana nr.70025, având număr cadastral/top 131-C1-C51, 
proprietatea Avicola Găești S.R.L.  

2.2. ipotecă mobiliară asupra stocurilor de cereale prezente și viitoare, proprietatea societății Toneli Nutrition Titu S.A.; 
2.3. ipotecă mobiliară asupra soldului creditor al conturilor/subconturilor în lei și valută deschise de societatea  
Toneli Nutrition Titu S.A. la CEC Bank S.A., Sucursala Pitești, înregistrată în Arhiva Electronică de  
Garanții Reale Mobiliare; 
2.4. fidejusiune din partea administratorului Toni Khoury. 

3. Acordarea de mandat privind reprezentarea societății Toneli Nutrition Titu S.A. în relațiile cu CEC Bank S.A. Sucursala Pitești 
și notarul public pentru semnarea documentelor legate de facilitatea de credit menționată la pct.1 din prezentul, respectiv a 
contractului de credit, a contractelor de ipotecă/garanție și efectuarea tuturor formalităților necesare pentru aducerea la 
îndeplinire a hotărârilor ce se vor lua de adunare. 
4. Aprobarea datei de 9 iunie 2014, ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele 
hotărârilor adoptate în ședința AGOA convocată prin prezentul, în conformitate cu prevederile art.238 alin.(1) din  
Legea nr.297/2004 republicată, privind piața de capital. 

În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum la data primei adunări, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor se va întruni la data 
de 22 mai 2014, ora 11.oo, în același loc, având aceeași ordine de zi. În eventualitatea unei noi convocări, data de referință stabilită 
mai sus pentru participarea la vot a acționarilor rămâne valabilă. 
Documentele și materialele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi care vor fi supuse discutării și aprobării, sunt 



disponibile și pot fi consultate la sediul Societăţii începând cu data de 15.04.2014. 
Dreptul de vot se poate exercita direct sau prin reprezentant, cu procură specială. Procurile speciale se vor depune la sediul 
Societăţii din București, Sector 1, Șos. București-Ploiești nr.42-44, Complexul „Baneasa Business & Technology Park”, Clădirea nr.1, 
Etaj 3, Birourile 1, 2 și 14, până la data de 19.05.2014. Formularele de procură specială pentru Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor se pot obţine gratuit de la sediul Societăţii începând cu data disponibilităţii materialelor. De asemenea, se va putea vota 
și prin corespondență, sens în care acționarii vor putea trimite buletinele de vot prin servicii de curierat, prin fax la +4021 3610530/37 
sau la adresa de e-mail: groupmanagement@toneli.ro până cel mai târziu la data și ora ținerii adunării. 
Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al societății, au dreptul: 

(i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de 
un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; 

(ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării 
generale. 

 
Drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris, transmise în atenția Președintelui consiliului de administrație, prin 
servicii de curierat, prin fax la +4021 3610530/37 sau la adresa de e-mail: groupmanagement@toneli.ro. 
De asemenea, fiecare acţionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, la 
secretariatul situat la sediul Societății din București, Sector 1, Șos. București-Ploiești nr.42-44, Clădirea nr.1, Etaj 3, Complex 
„Baneasa Business & Technology Park” prin curierat, sau prin fax la nr.+4021 3610530/37 sau pe e-mail: 
groupmanagement@toneli.ro, în atenția Președintelui Consiliului de administrație, menționându-se „pentru Adunarea Generală 
Ordinară a Acționarilor din data de 21/22.05.2014”.  
Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute de art.7 și art.13 din Regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009, în termen de cel mult 15 zile 
de la data publicării convocării, respectiv până la data de 02.05.2014. 
Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări societății sau fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, acestea vor 
anexa solicitării și copii după documente care să le ateste identitatea și calitate de acționar, semnate pentru conformitate de 
acționar. Societatea va comunica în scris răspunsurile la întrebările adresate de acţionari.  
 

Președintele Consiliului de Administraţie  
ELIE JOSEPH ABI NADER 
 


