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Eveniment important de raportat: 
Administratorul unic al S.C. COMCEREAL S.A. Blaj, cu sediul în Blaj, Str. M. Kogălniceanu, nr. 42, jud. Alba, 

înregistrată la ORC Alba sub nr. J01/29/2000, având CUI 12568749, a decis în data de 17.05.2012, convocarea 

Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor pentru data de 18.06.2012, ora 10:00, sau pentru data de 19.06.2012, 

la aceeaşi oră, în cazul neîntrunirii cvorumului de prezenţă la prima convocare, la sediul societăţii, pentru toţi

acţionarii înregistraţi în Registrul acţionarilor la data de referinţă 08.06.2012, cu următoarea ordine de zi:  

1. Discutarea şi aprobarea situaţiilor financiare anuale: bilanţul, contul de profit şi pierdere aferente anului 2011, pe 

baza rapoartelor Administratorului unic şi al Comisiei de cenzori. 

2. Aprobarea descărcării de gestiune a  Administratorului unic pentru exerciţiul financiar 2011. 

3. Analiza şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a programului de activitate pentru anul 2012. 

4. Aprobarea raportului anual întocmit conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006. 

5. Stabilirea datei de 05.07.2012 ca dată de înregistrare. 

Acţionarii reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social au dreptul în termen de 15 zile de 

la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României să introducă puncte pe ordinea de zi şi să prezinte 

proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Acţionarii îşi pot exercita 

aceste drepturi numai în scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice.  

Fiecare acţionar are dreptul să adreseze societăţii întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării pana la data 

de 15.06.2012 inclusiv. 

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondenţă,

procurile speciale, proiectele de hotărâri pot fi consultate şi procurate de la sediul societăţii, începând cu data de 

18.05.2012. Acţionarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, îşi vor putea numi un reprezentant sau 

vor putea vota prin corespondenţă. Reprezentarea acţionarilor se poate face şi prin alte persoane decât acţionarii, cu 

excepţia administratorului unic, pe bază de procuri speciale, care se vor depune în original la sediul societăţii până la 

data de 15.06.2012 inclusiv. În acelaşi termen buletinele de vot prin corespondenţă completate şi semnate de acţionar 

se vor depune la sediul societăţii personal sau prin poştă recomandat cu confirmare de primire pe care să fie trecută

adresa expeditorului (acţionarului). 

Convocatorul AGOA a apărut publicat în ziarul “Informaţia de Alba” şi în Monitorul Oficial al României, 

partea a IV-a, numerele din data de 18.05.2012.  
Administrator unic, NACIU PETRU 


