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București, Sistemul alternativ de tranzacționare  AeRO 

  
 

Raport curent asupra  
Deciziei Directoratului din data de 17.07.2015 

şi 
convocării Adunării Generale Extraordinare a  

Acționarilor  AGRANA ROMÂNIA SA  
 

I. Directoratul societăţii “AGRANA ROMÂNIA” S.A. întrunit în ședința extraordinară la data de 17.07.2015 a hotărât 
convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru data de 20.08.2015, la ora 11:00, la sediul societății din 
București, Șoseaua Străulești nr. 178 – 180, sector 1; 

II.  Directoratul societăţii “AGRANA ROMÂNIA” S.A., întrunit în ședința extraordinară la data de 16.01.2015,  a convocat 
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății pentru ziua de joi  20.08.2015, 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 11.08.2015, având următoarea ordine de zi:  

 
1. Aprobarea majorării capitalului social al AGRANA ROMÂNIA S.A. în următoarele condiții: 
 

1.1.  Aprobarea majorării capitalului social într-o singură etapă, cu valoarea maximă de 72.271.074 lei, respectiv de la 
valoarea actuală de 14.454.214,80 lei până la valoarea de 86.725.288,80 lei, prin emiterea unui număr de 
722.710.740 acţiuni noi fără prima de emisiune, fiecare cu o valoare nominală de 0,1 lei şi un preţ pe acţiune de  
0,1 lei, în schimbul aportului în numerar adus de acţionarii societăţii. 

1.2.  Aprobarea acordării în cadrul etapei de subscriere a dreptului de preferinţă pentru acţionarii existenţi, care vor putea 
subscrie proporţional cu deținerea avută de aceştia la data de înregistrare aprobată de prezenta AGEA. Numărul 
drepturilor de preferință este egal cu numărul de acțiuni înregistrate la Depozitarul Central SA la data de înregistrare 
aprobată de prezenta AGEA. Fiecare acţiune deţinută la data de înregistrare conferă 1 (un) drept de preferinţă în 
baza căruia se pot achiziţiona câte 5 (cinci) acţiuni noi. 

1.3.  Aprobarea termenului de 31 de zile calendaristice pentru etapa de subscriere, calculat de la data stabilită în 
Prospectul proporţionat (data ulterioară publicării hotărârii AGEA în Monitorul Oficial partea a IV-a), prospect  întocmit 
de către un intermediar autorizat de ASF, care va efectua şi toate operaţiunile aferente derulării ofertei.  

1.4.  Aprobarea ca plata acţiunilor subscrise să se facă până la expirarea termenului de subscriere, în contul bancar 
indicat în Prospectul proporţionat, care se va întocmi conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 și a celorlalte 
reglementări legale incidente. Acţiunile subscrise de acţionarii societăţii vor fi integral plătite la data subscrierii.  

1.5.  Aprobarea ca subscrierile făcute în cadrul ofertei  să poată fi revocate de către acţionarul care realizează 
subscrierea, până la închiderea perioadei de subscriere. Revocarea subscrierii de către acţionari se va face prin 
completarea, semnarea și transmiterea formularului de revocare până la închiderea perioadei de subscriere. Sumele 
vor fi restituite persoanelor care îşi revocă subscrierea în termen de 5 zile lucrătoare de la data încheierii perioadei de 
subscriere.   

1.6.  Aprobarea formalităţilor aferente etapei de subscriere. 
1.7.  Aprobarea ca acţiunile rămase nesubscrise la expirarea termenului de subscriere să fie anulate.  

 



 

2. Aprobarea mandatării membrilor Directoratului ca, în conformitate cu prevederile actului constitutiv al societății să contracteze un 
intermediar autorizat în vederea implementării majorării capitalului social.  

 
3. Aprobarea mandatării Directoratului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990  cu modificările ulterioare, cu efectuarea  

tuturor demersurilor necesare derulării, finalizării şi înregistrării majorării de capital social,  incluzând dar fără a se limita la 
următoarele: 

La expirarea perioadei de subscriere: 

 Să  constate prin decizie numărul acţiunilor noi care au fost subscrise; 

 Să anuleze acțiunile nou emise şi nesubscrise; 

 Să stabilească valoarea determinată cu care se majorează capitalul social; 

 Să stabilească noua structura a  acționariatului după majorarea capitalului social; 

 Să modifice corespunzător Actul constitutiv al societăţii în conformitate cu noua valoare a capitalului social şi 
noua structura a acționariatului; 

 Să efectueze în mod direct sau prin persoane împuternicite toate formalităţile legale necesare la instituţiile 
competente în vederea înregistrării majorării capitalului social. 

 
4. Aprobarea mandatării dnei Petrea Iulia Gabriela - Președinte Directorat sau a dnei  Roman Mădălina Andreea - membru 

Directorat cu semnarea actului constitutiv actualizat al societății. 
 

5. Aprobarea mandatării  dnei Petrea Iulia Gabriela - Președinte Directorat sau a dnei Roman Mădălina Andreea - membru 
Directorat, ca în mod individual, să întocmească şi  să semneze toate actele necesare privind majorarea de capital, să  depună 
şi să ridice acte, să reprezinte societatea şi să semneze în numele acesteia  în relația cu oricare dintre autoritățile implicate în 
derularea procedurii de majorare de capital: BVB, ASF, Oficiul Registrului Comerțului, Depozitarul Central etc, în vederea 
ducerii la îndeplinire a hotărârii AGEA de majorare a capitalului social. Oricare dintre mandatari va putea să delege puterile 
acordate conform celor de mai sus, oricărei persoane, după cum consideră necesar. 
 

6. Revocarea din funcția de persoane împuternicite ale societății a următoarelor  persoane: Vasii Adriana Manuela, Ilie Sorina 
Alina, Pantiru Andrei Ionuț şi, pe cale de consecință, aprobarea radierii calității acestora de persoane împuternicite din 
evidenţele Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București. 

 
7. Aprobarea propunerii stabilirii datei de 07.09.2015 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. 

 
8. Aprobarea propunerii stabilirii datei de 04.09.2015 ca ex date, în conformitate cu Decizia ASF nr. 1430/07.10.2014. 

Acționarii persoane fizice pot participa la Adunarea Generala a Acționarilor direct sau reprezentați de alte persoane, în baza 
unei procuri speciale sau a unei procuri generale acordată şi transmisă în condițiile art. 243 alin. 62 şi următoarele din Legea 
nr.297/2004. Acționarii persoane juridice pot participa la Adunarea Generală a Acționarilor prin reprezentanții lor legali sau prin alte 
persoane, în baza unei procuri speciale sau a unei procuri generale acordată şi transmisă în condițiile art. 243 alin. 62 şi următoarele 
din Legea nr.297/2004.  

Acționarii pot obține modelul de procură specială, atât în limba română cât şi în limba engleză, de la sediul societății, începând 
cu data de 20.07.2015, printr-o cerere scrisă adresată în acest sens societății, dar şi de pe website ul societății: www.agrana.ro. 
După completarea şi semnarea procurii speciale, un exemplar original al acesteia va fi trimis/depus în condițiile legii şi ale actului 
constitutiv, la sediul societății, cel târziu până la 20.08.2015, ora 10.30, în atenția conducerii societății, un exemplar va fi trimis 
reprezentantului, iar un exemplar va rămâne la acționarul reprezentat. La Adunare, acționarii şi reprezentanții lor vor prezenta actul 
de identitate/pașaportul pentru a-şi 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 intr-o limba 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 şi de o copie a actului 
de identitate al persoanei desemnate să reprezinte interesele acționarului.  

Un exemplar al procurii generale acordate în condițiile art. 243 alin. 62 şi următoarele din Legea nr.297/2004 în copie certificată 
semnată pentru conformitate de reprezentant, va fi transmis/depus în condițiile legii şi ale actului constitutiv,  la sediul societății, cel 
târziu până la 20.08.2015, ora 10.30, în atenția conducerii societății, însoțit 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 şi 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 18.08.2015,  
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. 

http://www.agrana.ro/
http://www.agrana.ro/


 

Acționarii AGRANA ROMÂNIA SA înregistrați la data de referință în registrul acționarilor eliberat de Depozitarul Central SA 
au posibilitatea de a vota prin corespondenţă, înainte de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor. Acționarilor li se vor 
transmite gratuit formularele de vot prin corespondenţă în urma unei cereri scrise înaintate la registratura societății începând cu data 
de 20.07.2015, ora 10:00. Formularul de vot prin corespondenţă este disponibil  în limbile română şi engleză pe website-ul societății: 
www.agrana.ro, de la aceeași dată. Formularul de vot prin corespondenţă va fi depus la sediul Agrana România SA 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 20/21.08.2015», până la data de, 20.08.2015, ora 10:30. 
În cazul votului prin corespondență al persoanelor fizice, formularul de vot, completat şi semnat va fi însoțit de copia actului de 
identitate al acționarului, semnat pentru conformitate de acesta. În cazul votului prin corespondenţă al persoanelor juridice formularul 
de vot completat şi semnat va fi însoţit de copia actului de identitate al reprezentantului legal care semnează formularul de vot prin 
corespondenţa. 

Formularele de vot care nu sunt primite la sediul Agrana România SA până la data şi ora mai sus menționate nu vor fi 
luate în calcul pentru determinarea cvorumului şi 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 şi la sediul sucursalelor, respectiv Roman, Tandarei şi Buzău începând cu data de 
20.07.2015. Informații suplimentare pot fi obținute de la societate, la telefonul 0372.381.000, sau fax 0372.381.199. De asemenea, 
documentele şi informațiile privind Adunarea Generală (inclusiv cu privire la formalităţile aferente procedurii de subscriere) pot fi 
obținute şi de pagina de internet a societății, la adresa www.agrana.ro.  

În cazul neîndeplinirii cvorumului necesar adoptării deciziilor, o a doua Adunare Generală  Extraordinară a Acționarilor va fi 
ținută la data de 21.08.2015, ora 11:00 – în același loc şi având aceeași ordine de zi. 
 

III. Atașăm prezentului raport, convocatorul pentru AGEA din data de 20.08.2015/21.08.2015 atât în limba română cât şi în 
limba engleză. 

Directorat 
Gabriela Petrea 
 
Președinte 
 
 
 
 
 

http://www.agrana.ro/
http://www.agrana.ro/


 
Nr.603/17.07.2015 

 

Convocator 
 

Directoratul societății AGRANA ROMÂNIA S.A., cu sediul în București, Șoseaua Străulești nr.178-180, sector 1, capital social 
14.454.214,8 RON, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/4411/2008, CIF RO 2083754, întrunit în ședință astăzi 17.07.2015, 
în temeiul art. 113, 117 și 118 din Legea nr. 31/1990 republicată și modificată, convoacă Adunarea Generală  Extraordinară a 
Acționarilor societății Agrana România S.A. la data de 20.08.2015, la ora 11:00, la sediul societății din București, Șoseaua 
Străulești nr.178-180, sector 1. 
 
Această convocare este adresata tuturor acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central SA  la data de  
11.08.2015 (data de referință). 
 
Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare este următoarea: 

 
1. Aprobarea majorării capitalului social al AGRANA ROMÂNIA SA în următoarele condiții: 
 

1.1.  Aprobarea majorării capitalului social într-o singură etapă, cu valoarea maximă de 72.271.074 lei, respectiv de la 
valoarea actuală de 14.454.214,80 lei până la valoarea de 86.725.288,80 lei, prin emiterea unui număr de 
722.710.740 acţiuni noi fără prima de emisiune, fiecare cu o valoare nominală de 0,1 lei şi un preţ pe acţiune de  
0,1 lei, în schimbul aportului în numerar adus de acţionarii societăţii. 

1.2.  Aprobarea acordării în cadrul etapei de subscriere a dreptului de preferinţă pentru acţionarii existenţi, care vor putea 
subscrie proporţional cu deținerea avuta de aceştia la data de înregistrare aprobată de prezenta AGEA. Numărul 
drepturilor de preferință este egal cu numărul de acțiuni înregistrate la Depozitarul Central SA la data de înregistrare 
aprobata de prezenta AGEA. Fiecare acţiune deţinută la data de înregistrare conferă 1 (un) drept de preferinţă în 
baza căruia se pot achiziţiona câte 5 (cinci) acţiuni noi. 

1.3.  Aprobarea termenului de 31 de zile calendaristice pentru etapa de subscriere, calculat de la data stabilită în 
Prospectul proporţionat (data ulterioară publicării hotărârii AGEA in Monitorul Oficial partea a IV a), prospect  întocmit 
de către un intermediar autorizat de ASF, care va efectua şi toate operaţiunile aferente derulării ofertei.  

1.4.  Aprobarea ca plata acţiunilor subscrise să se facă până la expirarea termenului de subscriere, în contul bancar 
indicat în Prospectul proporţionat, care se va întocmi conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 și a celorlalte 
reglementari legale incidente. Acţiunile subscrise de acţionarii societăţii vor fi integral plătite la data subscrierii.  

1.5.  Aprobarea ca subscrierile făcute în cadrul ofertei  să poată fi revocate de către acţionarul care realizează 
subscrierea, până la închiderea perioadei de subscriere. Revocarea subscrierii de către acţionari se va face prin 
completarea, semnarea și transmiterea formularului de revocare până la închiderea perioadei de subscriere. Sumele 
vor fi restituite persoanelor care îşi revocă subscrierea în termen de 5 zile lucrătoare de la data încheierii perioadei de 
subscriere.   

1.6.  Aprobarea formalităţilor aferente etapei de subscriere. 
1.7.  Aprobarea ca acţiunile rămase nesubscrise la expirarea termenului de subscriere să fie anulate.  

 
2. Aprobarea mandatării membrilor Directoratului ca, în conformitate cu prevederile  actului constitutiv al societății să contracteze 

un intermediar autorizat în vederea implementării majorării capitalului social.  
 

3. Aprobarea mandatării Directoratului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990  cu modificările ulterioare, cu efectuarea  
tuturor demersurilor necesare derulării, finalizării și înregistrării majorării de capital social,  incluzând dar fără a se limita la 
următoarele: 

La expirarea perioadei de subscriere: 

 Să constate prin decizie numărul acţiunilor noi care au fost subscrise; 

 Să anuleze acțiunile nou emise si nesubscrise; 

 Să stabilească valoarea determinata cu care se majorează capitalul social; 

 Să stabilească noua structură a  acționariatului după majorarea capitalului social; 

 Să modifice corespunzător Actul constitutiv al societăţii în conformitate cu noua valoare a capitalului social si 
noua structura a acționariatului; 

 Să efectueze în mod direct sau prin persoane împuternicite toate formalităţile legale necesare la instituţiile 
competente în vederea înregistrării majorării capitalului social. 

 
4. Aprobarea mandatării dnei Petrea Iulia Gabriela - Președinte Directorat sau a dnei  Roman Mădălina Andreea - membru 

Directorat cu semnarea actului constitutiv actualizat al societății. 
 

5. Aprobarea mandatării  dnei Petrea Iulia Gabriela - Președinte Directorat sau a dnei  Roman Mădălina Andreea - membru 
Directorat, ca în mod individual, să întocmească şi  să semneze toate actele necesare privind majorarea de capital, să  depună 
și să ridice acte, să reprezinte societatea și să semneze în numele acesteia  în relația cu oricare dintre autoritățile implicate în 



 
derularea procedurii de majorare de capital: BVB, ASF, Oficiul Registrului Comerțului, Depozitarul Central etc, în vederea 
ducerii la îndeplinire a hotărârii AGEA de majorare a capitalului social. Oricare dintre mandatari va putea să delege puterile 
acordate conform celor de mai sus, oricărei persoane, după cum consideră necesar. 
 

6. Revocarea din funcția de persoane împuternicite ale societății a următoarelor  persoane: Vasii Adriana Manuela, Ilie Sorina 
Alina, Pantiru Andrei Ionuț și, pe cale de consecință, aprobarea radierii calității acestora de persoane împuternicite din 
evidentele Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București. 

 
7.  Aprobarea propunerii stabilirii datei de 07.09.2015 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. 

 
8. Aprobarea propunerii stabilirii datei de 04.09.2015 ca ex date, în conformitate cu Decizia ASF nr. 1430/07.10.2014. 

 
Acționarii persoane fizice pot participa la Adunarea Generală a Acționarilor direct sau reprezentați de alte persoane, în baza unei 
procuri speciale sau a unei procuri generale acordată și transmisă în condițiile art. 243 alin. 62 și următoarele din Legea nr.297/2004. 
Acționarii persoane juridice pot participa la Adunarea Generală a Acționarilor prin reprezentanții lor legali sau prin alte persoane, în 
baza unei procuri speciale sau a unei procuri generale acordată și transmisă în condițiile art. 243 alin. 62 și următoarele din Legea 
nr.297/2004.  
 
Acționarii pot obține modelul de procură specială, atât în limba română cât și în limba engleză, de la sediul societății, începând cu 
data de 20.07.2015, 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 20.08.2015, 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.  
 
Un exemplar al procurii generale acordate în condițiile art. 243 alin. 62 și următoarele din Legea nr.297/2004 în copie certificată 
semnată pentru conformitate de reprezentant, va fi transmis/depus în condițiile legii și ale actului constitutiv,  la sediul societății, cel 
târziu până la 20.08.2015, ora 10.30, în atenția conducerii societății, însoțit 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 18.08.2015,  
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 SA înregistrați la data de referință în registrul acționarilor eliberat de Depozitarul Central SA 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 
20.07.2015, ora 10:00. Formularul de vot prin corespondență este disponibil  în limbile română și engleză pe website-ul societății: 
www.agrana.ro, de la aceeași dată. Formularul de vot prin corespondență va fi depus la sediul Agrana România SA 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 20/21.08.2015», pana la data de, 20.08.2015, 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 SA 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. 
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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 Roman, Tandarei și Buzău începând cu data de 20.07.2015. 
Informații suplimentare pot fi obținute de la societate, la telefonul 0372.381.000, sau fax 0372.381.199. De asemenea, documentele 
și informațiile privind Adunarea Generală (inclusiv cu privire la formalităţile aferente procedurii de subscriere) 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 a Acționarilor va fi ținută la 
data de 21.08.2015, ora 11:00 – în același loc și având aceeași ordine de zi. 
 
Directorat 
Iulia Gabriela Petrea 
 
Președinte 
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Nr.603/17.07.2015 
 

Convening Notice 
 

The Board of Management of AGRANA ROMANIA S.A., with the headquarters in Bucharest, Soseaua Străuleşti no.178-180,  
district 1, share capital RON 14,454,214.8, registered with the Trade Register under no. J40/4411/2008, Tax Identification Number 
RO 2083754, assembled in meeting this day of 17.07.2015, 2015, pursuant to Articles 113, 117 and 118 of Law no. 31/1990, as 
republished and amended, hereby convenes the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Agrana Romania S.A. on 
20.08.2015 at 11 AM at the Company’s headquarters located in Bucharest, Str. Străuleşti, no.178-180, district 1. 
 
This Convening Notice is addressed to all shareholders registered with the Company Registry of  Shareholders held by Depozitarul 
Central SA as of 11.08.2015 (reference date). 
 
The agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders is as follows: 
 
1. Approval of share capital increase of AGRANA ROMANIA SA under the following conditions: 

 
1.1. Approval of the capital increase in a single step, with a maximum value of RON 72,271,074, respectively from the current 

value of RON 14,454,214.80 to the value of RON 86,725,288.80 by issuing a number of 722,710,740 new shares without 

issuance premiums, each with a nominal value of RON 0.1 and a price of RON 0.1 per share in return for the contribution in 

cash granted by the shareholders. 

1.2. Approval of granting the right of first refusal during the subscription stage for the existing shareholders, which shall be able to 

subscribe proportionally to their holding on the registration date approved by the present EGMS. The number of rights of first 

refusal is equal to the number of shares registered at the Depozitarul Central SA on the registration date approved by the 

present EGMS. Each share held on the registration date gives 1 (one) right of first refusal under which five (5) new shares can 

be purchased. 

1.3. Approval of the period of 31 calendar days for the subscription stage, calculated from the date established in the proportionate 

prospectus (date which is subsequent to the publication of the EGMS resolution with the Official Gazette, part no IV) 

prospectus drafted by an intermediary authorized by FSA (Financial Supervisory Authority), intermediary who shall perform all 

operations related to the offer process. 

1.4. Approval for the payment of subscribed shares to be made until the expiry of the subscription period to the bank account 

indicated in the proportionate prospectus, which shall be drawn-up according to the CNVM Regulation no. 1/2006 and other 

applicable legal regulations. The shares subscribed by the company’s shareholders shall be fully paid upon subscription date. 

1.5. Approval for the subscriptions made within the offer to be revoked by the shareholder who performed the subscription, until the 

closure of the subscription period. Subscription revocation by the shareholders shall be made by filling in, signing and 

submitting the revocation form.  The amounts shall be reimbursed to the persons who revoke their subscription within 5 

working days as of the closing date of the subscription period. 

1.6. Approval of the formalities with regard to subscription stage. 

1.7. Approval for all unsubscribed shares to be cancelled at the expiry of the subscription period. 

 

2 Approval to mandate the Board of Management members in accordance with the constitutive act of the company to contract 

an authorised intermediary in order to implement the share capital increase. 

 

3 Approval to mandate the Board of Management, in accordance with the provisions of Law no. 31/1990 as amended for 

carrying out all necessary steps for the performance, completion and registration of the share capital increase, including but 

not limited to  the following: 

Upon the expiry of the subscription period: 
• To establish the number of new subscribed shares through a decision; 

• To cancel all new issued and unsubscribed shares; 

• To establish the determined value by which the share capital increases; 

• To establish the new shareholders’ structure after the share capital increase; 

• To amend the constitutive act accordingly stating the new amount of share capital and the new shareholders’ structure; 

• To carry out all necessary legal formalities to competent institutions, directly or through legal representatives, in order 

to register the share capital increase. 

4 Approval of mandating Ms. Iulia Gabriela Petrea - President of the Board of Management or Ms. Roman Madalina Andreea – 

member of the Board of Management to sign the updated constitutive act of the company. 

 



5 Approval of mandating Ms. Iulia Gabriela Petrea - President of the Board of Management or Ms. Roman Madalina Andreea – 

member of the Board of Management, as individually, to prepare and sign all necessary documents regarding the share 

capital increase, to submit and receive documents, to represent the company and  to sign on its behalf in relation to any of 

the authorities involved in the process of share capital increase: BSE, FSA, Trade Register Office, Depozitarul Central SA 

etc, in order to implement the EGMS decision to increase the share capital. Any of this empowered persons shall be able to 

delegate the powers granted under the above mentioned to any person, as necessary. 

 

6 Dismissal of the following persons from their position as empowered persons of the company: Vasii Adriana Manuela,  

Ilie Sorina Alina, Andrei Ionut Pantiru and, consequently, approval of their deletion as legal representatives from the records 

of Trade Register Office attached to Law Court of Bucharest. 

   

7  Approval of the proposal for establishing the date of 07.09.2015 as registration date, according to the provisions of article 

238 (1) of Law No. 297/2004, which serves as identification of the shareholders the Resolutions of the Extraordinary General 

Meeting of Shareholders are effective upon. 

 

8 Approval of the proposal for establishing the date of  04.09.2015  as ex date, according FSA decision no. 1430/07.10.2014. 

 
The shareholders - natural persons may attend the General Meeting of Shareholders personally or represented by other persons, 
under a special power of attorney or a general power of attorney, granted and sent according to article no. 243 paragraph 62 et seq 
of Law no 297/2004. The shareholders - legal entities may attend the General Meeting of Shareholders by their legal representatives 
or other persons, under a special power of attorney, or under a general power of attorney granted and sent according to article 
no.243 paragraph 62et seq of Law no 297/2004. 
As of 20.07.2015, shareholders may obtain the template for the special power of attorney, both in Romanian and English language, 
from the Company’s headquarters, by a written request addressed to the Company in this respect, as well as from the company’s  
website: www.agrana.ro. After filling in and signing the special power of attorney, an original copy thereof shall be submitted/sent 
according to the provisions of the law and  Company’s constitutive act, to the Company’s headquarters, no later than 20.08.2015, 
10.30 am,  to the attention of the Company’s management, one copy will be sent to the representative, and one copy will be held by 
represented shareholder. At the Meeting, shareholders and their representatives shall present the identity document/passport in 
order to prove their identity. 
 
Natural persons shall send the special powers of attorney together with a copy of the representative’s identity card. In the case of the 
special powers of attorney submitted by legal entities, such powers shall be signed in original by the legal representative. The 
capacity as legal representative shall be ascertained on the basis of the shareholders list as of the reference date, received from the 
Central Depository (Depozitarul Central). The documents attesting the capacity of legal representative drafted in a foreign language, 
other than English, shall be accompanied by a translation into Romanian or English, made by a sworn translator. The special power 
of attorney of the shareholder – legal entity shall be accompanied also by a copy of the identity document of the person designated 
to represent the shareholder’s interests.  
A certified copy of the general power of attorney granted under the provisions of art. 243 paragraph 62 et seq. of Law no.297/2004, 
the conformity of which was acknowledged by the representative’s signature shall be sent/submitted according to law and to the 
constitutive act, to the company’s headquarters, until 20.08.2015, 10.30 am the latest, to the attention of the company’s 
management, accompanied by a copy of the identity document of the person designated to represent the shareholder’s interests.  
The shareholders representing (severally or jointly) at least 5% of the share capital shall have the right to insert new items on the 
agenda and to present draft decisions for the items included or proposed for inclusion in the agenda, within 15 days from the 
Convening Notice  publication date. The request should be sent to the company’s headquarters in writing.  
Shareholders are entitled to ask questions regarding the items on the agenda of the general meeting until 18.08.2015, 16:00 hours. 
Questions may be posted on the company’s website: www.agrana.ro, under the « shareholders info » section. 
Detailed information regarding the shareholders’ rights may be consulted on the company’s website. 
The shareholders of AGRANA ROMANIA SA registered on the reference date in the shareholders’ registry re leased by Depozitarul 
Central SA shall have the possibility to vote by mail, before the Extraordinary General Meeting of Shareholders. The forms of vote by 
mail shall be sent to shareholders, free of charge, further to a written request filed with the company’s registry starting from 
20.07.2015, 10.00 am. The form of vote by mail is available on the company’s website: www.agrana.ro,  both in Romanian and 
English language, starting from the same date. The form of vote by mail shall be deposited at the headquarters of Agrana Romania 
SA from SoseauaStraulesti No. 178-180, Sector 1, Bucharest, Zip Code 013339, in a closed envelope, with the following mention, 
legibly written: « For the Extraordinary General Meeting of Shareholders of 20/21.08.2015», until 20.08.2015, 10:30 am.  
 
In case of the vote by mail submitted by natural persons, the vote form, filled-in and signed, shall be accompanied by a copy of the 
shareholder’s identity document, the conformity of which was acknowledged by the shareholder’s signature. In case of the vote by 
mail submitted by legal entities, the vote form, filled-in and signed, shall be accompanied by a copy of the identity document of the 
legal representative signing the form of vote by mail.  
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The vote forms which are not received at the headquarters of Agrana Romania SA until the aforementioned date and time shall not 
be taken into consideration for determining the quorum and majority in the Extraordinary  General Meeting of Shareholders.  
 
The information documents shall be distributed to shareholders for a fee or the shareholders may obtain information regarding the 
issues included in the agenda at the headquarters of the company, as well as at the headquarters of the branches, respectively 
Roman, Tandarei and Buzau starting from 20.07.2015. Further information (including the information regarding  the formalities with 
regard to subscription stage) may be obtained from the company, at telephone no. 0372.381.000, or fax no. 0372.381.199. 
Moreover, the documents and information regarding the General Meeting may also be obtained from the company’s website, at 
www.agrana.ro.  
 
If the quorum required for the adoption of decisions is not met, a second Extraordinary General Meeting of Shareholders shall be 
held on 21.08.2015, 11:00 am – in the same venue and having the same agenda. 
 
Board of Management 
Iulia Gabriela Petrea 
 
Chairman 
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