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Raport curent conform art.113A (1) lit. a și b din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 - 
Data raportului: 30.09.2014 

 

Denumire societate emitentă: AGRANA ROMÂNIA S.A. 
Sediul social: București, Șos. Străulești nr. 178 – 180, sector 1 
Telefon: 0372.381.000; fax: 0372/381.199 
CIF RO2083754 
Nr. Registrul Comerțului: J40/4411/2008 
Capital social subscris și vărsat: 14.454.214,8 RON 
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB, Piața Rasdaq  

 
Raport curent asupra Deciziei Directoratului din data de 30.09.2014 

și convocării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor AGRANA ROMÂNIA S.A.  
 

I. Directoratul societății “AGRANA ROMÂNIA” S.A. întrunit în ședința extraordinară la data de 30.09.2014 a hotărât 
convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru data de 04.11.2014, la ora 11:00, la sediul societății din 
București, Șoseaua Străulești nr. 178 – 180, sector 1; 
II. Directoratul societății “AGRANA ROMÂNIA” S.A., întrunit în ședința extraordinară la data de 30.09.2014, a convocat 
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății pentru ziua de marți 04 noiembrie 2014, la ora 11:00, la sediul 
societății din București, Șoseaua Străulești nr. 178 – 180, sector 1, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la 
sfârșitul zilei de 23 octombrie 2014, având următoarea ordine de zi:  

 

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare este următoarea: 
1. Aprobarea modificării exercițiului financiar al societății începând din anul 2015, urmând ca acesta să fie diferit de anul 
calendaristic, după cum urmează: începând din anul 2015 exercițiul financiar va începe la 1 martie și se va încheia la  
28/29 februarie ale fiecărui an. 

 

2. Aprobarea modificării anului fiscal al societății începând din anul 2015, urmând ca acesta să corespundă noului exercițiu 
financiar, după cum urmează: începând din anul 2015 anul fiscal va începe la 1 martie și se va încheia la 28/29 februarie ale 
fiecărui an. 

 

3. Modificarea art. 22 din Actul Constitutiv al societății, în sensul că, după alineatul 2 al acestui articol se va introduce un nou 
alineat, (3), urmând ca articolul 22 să aibă următorul cuprins: 

“Art. 22 Exercițiul economico – financiar 
(1) Exercițiul economico – financiar începe de la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an. 
(2) Primul exercițiu începe la data constituirii societății. 
(3) Începând din anul 2015 exercițiul financiar va începe la 1 martie și se va încheia la 28/29 februarie ale fiecărui an. 

4. Împuternicirea dlui Cătălin Adrian Limbidis cu semnarea Actului Constitutiv în forma actualizată a societății și depunerea 
acestuia la Registrul Comerțului. 

 

5. (1). Numirea în calitate de persoane împuternicite ale societății cu puteri de reprezentare individuale, a următoarelor 
persoane: 

a. Vasii Adriana Manuela 
b. Pantiru Andrei Ionuț 
c. Balabaneanu Sorina Alina 

 

(2). Dreptul persoanelor împuternicite de a reprezenta societatea este limitat la următoarele:  
 a. Dna Vasii Adriana Manuela va negocia și semna contractele de achiziții încheiate de societate cu furnizorii.  
Dna Vasii Adriana Manuela poate reprezenta societatea numai împreună cu un membru Directorat. 
 b. Dna Vasii Adriana va semna adresele către autoritățile cu atribuții în domeniul fiscal, vamal. 
 c. Dl Pantiru Andrei Ionuț va semna adeverințele de salariat pentru angajații societății (din București), precum și adresele 
către autorități cu atribuții în ceea ce privește relațiile de muncă (ITM, etc). 
 d. Dna Balabaneanu Sorina Alina va semna cererile formulate în dosarele aflate pe rolul instanțelor judecătorești în care 
Agrana România S.A. este parte, precum și orice alte documente cu caracter juridic care se vor depune la autorități (Oficiul 
de Stat pentru Invenții și Mărci, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central, Registrul Comerțului, 
executori judecătorești etc). 
(3). Dreptul de reprezentare al mandatarilor se naște de la data de 04.11.2014 și este valabil până la data de 01.06.2015. 

6. Aprobarea propunerii stabilirii datei de 20.11.2014 ca data de înregistrare în conformitate cu art. 238 (1) din Legea 
nr.297/2004, dată care servește pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale 
extraordinare a acționarilor. 



 

Acționarii persoane fizice pot participa la Adunarea Generală a Acționarilor direct sau reprezentați de alte persoane, în baza unei 
procuri speciale. Acționarii persoane juridice pot participa la Adunarea Generală a Acționarilor prin reprezentanții lor legali sau prin 
alte persoane, în baza unei procuri speciale. Acționarii pot obține modelul de procură specială, atât în limba română cât și în limba 
engleză, de la sediul societății, începând cu data publicării prezentului convocator, printr-o cerere scrisă adresată în acest sens 
societății, dar și de pe website-ul societății: www.agrana.ro. După completarea și semnarea procurii speciale, un exemplar original al 
acesteia va fi trimis/depus în condițiile legii și ale actului constitutiv, la sediul societății, cel târziu până la 04.11.2014 ora 10.30, în 
atenția conducerii societății, un exemplar va fi trimis reprezentantului, iar un exemplar va rămâne la acționarul reprezentat. La 
Adunare, acționarii și reprezentanții lor vor prezenta actul de identitate/pașaportul pentru a-și proba identitatea. 
 

Persoanele fizice vor transmite procurile speciale însoțite de copia actului de identitate al reprezentantului. În cazul procurilor 
speciale transmise de persoanele juridice acestea vor fi semnate în original de reprezentantul legal. Calitatea de reprezentant legal 
se constată în baza listei acţionarilor de la data de referinţă, primită de la depozitarul central. Documentele care atestă calitatea de 
reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoţite de o traducere realizată de un traducător 
autorizat în limba română sau în limba engleză. Procura specială a acționarului persoană juridică va fi însoțită și de o copie a actului 
de identitate al persoanei desemnate să reprezinte interesele acționarului.  
 

Acționarii care reprezintă (individual sau împreună) cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea 
de zi și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi,  
în termen de 15 zile de la data publicării convocatorului. Solicitarea trebuie transmisă în scris la sediul societății. 
Acționarii au dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale până la data de 03.11.2014,  
ora 16:00. Întrebările pot fi adresate societății pe site-ul acesteia: www.agrana.ro, rubrica «info actionari». 
Informații detaliate privind drepturile acționarilor se găsesc pe website-ul societății. 
Acționarii AGRANA ROMÂNIA S.A. înregistrați la data de referință în registrul acționarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au 
posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor. Acționarilor li se vor transmite 
gratuit formularele de vot prin corespondență în urma unei cereri scrise înaintate la registratura societății începând cu data de 
03.10.2014, ora 10:00. Formularul de vot prin corespondență este disponibil în limbile română și engleză și pe website-ul societății: 
www.agrana.ro, de la aceeași dată. Formularul de vot prin corespondență va fi depus la sediul Agrana Romania S.A. din București, 
șoseaua Străulești nr.178-180, sector 1, cod poștal 013339, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar: «Pentru Adunarea Generală 
Extraordinară a acționarilor din 04.11.2014», până la data de 04.11.2014 ora 10:30.  
 

În cazul votului prin corespondență al persoanelor fizice, formularul de vot, completat și semnat va fi însoțit de copia actului de 
identitate al acționarului, semnat pentru conformitate de acesta. În cazul votului prin corespondență al persoanelor juridice formularul 
de vot completat și semnat va fi însoțit de copia actului de identitate al reprezentantului legal care semnează formularul de vot prin 
corespondență. 
 

Formularele de vot care nu sunt primite la sediul Agrana România S.A. până la data și ora mai sus menționate nu vor fi luate în 
calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor. 
 

Acționarilor li se vor distribui documentele informative contra cost sau pot obține informații privind problemele incluse pe ordinea de 
zi, la sediul societății, precum și la sediul sucursalelor, respectiv Român, Tandarei și Buzău începând cu data publicării prezentului 
convocator. Informații suplimentare pot fi obținute de la societate, la telefonul 0372.381.000, sau fax 0372/381.199. De asemenea, 
documentele și informațiile privind Adunările Generale pot fi obținute și de pagina de internet a societății, la adresa www.agrana.ro.  
 

În cazul neîndeplinirii cvorumului necesar adoptării deciziilor, o a doua Adunare Generală Extraordinară va fi ținută la data de 
05.11.2014, ora 11:00 – în același loc și având aceeași ordine de zi. 
 

III. Atașăm prezentului raport, convocatorul AGEA din data de 4 noiembrie 2014, în limbile română și engleză. 
 

Directorat 
Gabriela Petrea 
 

Președinte 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 



 

 
 

 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 



 

 
 

 
 


