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Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și 

Legii nr.297/2004 privind piața de capital - Data raportului: 14.04.2014 
 
Denumirea societății emitente: COMCEREAL S.A. TULCEA 
Sediul social: Tulcea, str. Isaccei nr.73, etaj 3, jud. Tulcea 
Telefon / fax: 0240-534061 / 0240-534069

 

Cod unic de înregistrare 8392201: Atribut fiscal RO 
Număr de ordine la Registrul Comerțului: J36/165/1996 
Capitalul social subscris şi vărsat: 8.177.652,50 lei 
Piața reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: BVB - RASDAQ – Categoria III-R, Acțiuni (simbol de piață CTUL) 
 

Evenimente importante de raportat: Hotărârea A.G.O.A. nr. 2/14.04.2014  
 

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și-a desfășurat lucrările în data de 14.04.2014, la prima convocare, la sediul 
societăţii din str. Isaccei nr.73, etaj 3, jud. Tulcea în condiții de publicitate, cvorum și vot conform legislației române aplicabile și în 
conformitate cu dispozițiile Actului Constitutiv al societății. 

La ședință au fost prezenți și reprezentați un număr de 1 acționari ce dețin un număr de 3.119.210 acțiuni reprezentând 
95,3577% din capitalul social total, acțiuni cu drept de vot. 

În urma dezbaterilor cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi și consemnate în procesul verbal de ședință, s-a 
adoptat următoarea 

HOTĂRÂRE 
 
1. Se aprobă situațiile financiare individuale la 31.12.2013, pe baza Raportului Administratorului și a Raportului Auditorului Financiar. 
 

 Pentru Împotrivă Abțineri 
Voturi legal exprimate 3.119.210 - - 

 
2. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru exercițiul financiar 2013.  
 
Voturi legal exprimate: 

Administratori Pentru Împotrivă Abținere 

ANA BARBARA BOBIRCA 3.119.210   

POPESCU FLORENTINA 3.119.210   

IOAN PĂUNA 3.119.210   

 
3. Se aprobă B.V.C. pentru anul 2014, în forma prezentată. 
 

 Pentru Împotrivă Abțineri 
Voturi legal exprimate 3.119.210 - - 

 
4. Se aprobă programul de investiții pentru anul 2014, în forma prezentată. 
 

 Pentru Împotrivă Abțineri 
Voturi legal exprimate 3.119.210 - - 

 
5. Se aprobă data de 05.05.2014, ca data de înregistrare, pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele 
hotărârilor Adunării Generale a Acţionarilor. 
 

 Pentru Împotrivă Abțineri 
Voturi legal exprimate 3.119.210 - - 



 
6. Se aprobă împuternicirea dlui Niculescu Emilian-Mihai, director general și/sau a dnei Fulea Violeta, director economic, pentru 
semnarea și ducerea la îndeplinire a hotărârilor AGOA, și îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege pentru înregistrarea 
mențiunilor la Registrul Comerțului, conform hotărârilor adoptate. 
 

 Pentru Împotrivă Abțineri 
Voturi legal exprimate 3.119.210 - - 

 
Președinte A.G.O.A. 

ADMINISTRATOR 
 

IOAN PAUNA 
 
 
 


