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Acest formular (completat si semnat de catre actionar persoana fizica si insotit de copia actului sau de identitate semnat pentru
conformitate de acesta /completat si semnat de reprezentantul legal al actionarului persoana juridica, insotit de  copia actului
de identitate al reprezentantului legal care semneaza, semnat pentru conformitate de acesta), trebuie sa parvina in original
pana la data de 20.08.2015, ora 10 :30, la sediul societatii, situat in Bucuresti, Soseaua Straulesti nr.178-180, sector 1.

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA
pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

AGRANA ROMANIA SA
convocata pentru data de 20.08.2015/21.08.2015

Subsemnatul ____________________________________________________, domiciliat in
____________________________________________________________________, identificat prin actul de identitate
_____________seria _________ nr. _________, eliberat de _________________, la data de _____________, avand CNP
____________________________, detinator al _____________ actiuni emise de Agrana Romania SA, inmatriculata la
Registrul Comertului sub nr. J40/4411/2008, CIF RO2083754, reprezentand ________% din numarul total de 144.542.148
actiuni emise de Agrana Romania SA care imi confera un numar de ________ drepturi de vot in Adunarea Generala a
Actionarilor reprezentand ________% din totalul de actiuni/drepturi de vot emise de Agrana Romania SA

sau

Subscrisa _________________________________________________________, cu sediul in
__________________________________________________________________, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
_____________, avand CUI ____________________ detinatoare a __________________ actiuni emise de Agrana Romania
SA, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/4411/2008, CIF RO2083754, reprezentand _____________% din numarul
total al actiunilor emise de Agrana Romania SA care imi confera un numar de ___________________ drepturi de vot in
Adunarea Generala a Actionarilor reprezentand ___________% din numarul total de 144.542.148 actiuni al  Agrana Romania
SA, reprezentata legal prin _______________________________, in calitate de
__________________________________________, posesor al BI/CI seria _______ numarul _______________,
in temeiul art.18, alin.2 din Regulamentul CNVM nr.6/2009,

imi exercit dreptul de vot prin corespondenta asupra punctelor de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a
Actionarilor Agrana Romania SA care va avea loc la data de 20.08.2015, ora 11 :00 , la sediul societatii situat in Bucuresti,
Soseaua Straulesti nr.178-180, sector 1, Romania, sau la data tinerii celei de-a doua adunari, in cazul in care ce-a dintai nu s-ar
putea tine, dupa cum urmeaza :

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

1. Aprobarea majorării capitalului social al AGRANA ROMANIA SA in urmatoarele conditii:

1.1. Aprobarea majorarii capitalului social într-o singura etapa, cu valoarea maximă de 72.271.074 lei, respectiv de la

valoarea actuală de 14.454.214,80 lei pana la valoarea de 86.725.288,80 lei, prin emiterea unui număr de

722.710.740 acţiuni noi fara 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.

pentru impotriva abtinere

1.2. Aprobarea acordării în cadrul etapei de subscriere a dreptului de preferinţă pentru acţionarii existenţi, care vor

putea subscrie proporţional cu detinerea avuta de aceştia la data de înregistrare aprobată de prezenta AGEA.

Numarul drepturilor de preferinta este egal cu numarul de actiuni inregistrate la Depozitarul Central SA la data de

inregistrare 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.

pentru impotriva abtinere
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1.3. Aprobarea termenului de 31 de zile calendaristice pentru etapa de subscriere, calculat de la data stabilită în

Prospectul proporţionat (data ulterioara publicarii hotararii AGEA in Monitorul Oficial partea a IV a), prospect

întocmit de catre un intermediar autorizat de ASF, care va efectua şi toate operaţiunile aferente derulării ofertei.

pentru impotriva abtinere

1.4. Aprobarea ca plata acţiunilor subscrise sa se faca până la expirarea termenului de subscriere, în contul bancar

indicat în Prospectul proporţionat, care se va întocmi conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 si a celorlalte

reglementari legale incidente. Acţiunile subscrise de acţionarii societăţii vor fi integral plătite la data subscrierii.

pentru impotriva abtinere

1.5. Aprobarea ca subscrierile facute în cadrul ofertei  sa poata 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 si 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.

pentru impotriva abtinere

1.6. Aprobarea formalităţilor aferente etapei de subscriere, astfel cum sunt prevazute in procedura de subscriere, anexa

la materialul informativ AGEA disponibil la sediul societatii si pe site-ul acesteia www.agrana.ro, incepand cu

data de 20.07.2015

pentru impotriva abtinere

1.7. Aprobarea ca acţiunile rămase nesubscrise la expirarea temenului de subscriere sa fie anulate.

pentru impotriva abtinere

2. Aprobarea mandatării membrilor Directoratului ca, în conformitate cu prevederile   actului constitutiv al societatii sa

contracteze un intermediar autorizat in vederea implementarii majorarii capitalului social.

pentru impotriva abtinere

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

efectuarea  tuturor demersurilor necesare derulării, finalizarii si inregistrarii majorării de capital social,  incluzand dar

fara a se limita la urmatoarele:

La expirarea perioadei de subscriere:

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

 Să anuleze actiunile nou emise si nesubscrise;

 Să stabilească valoarea determinata cu care se majorează capitalul social;

 Să stabileasca noua structura a  actionariatului dupa majorarea capitalului social;

 Să modifice corespunzator Actul constitutiv al societăţii în conformitate cu noua valoare a capitalului social si

noua structura a actionariatului;
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 Să efectueze in mod direct sau prin persoane imputernicite toate formalităţile legale necesare la instituţiile

competente în vederea înregistrării majorării capitalului social.

pentru impotriva abtinere

4. Aprobarea mandatării dnei. Petrea Iulia Gabriela - Presedinte Directorat sau a dnei  Roman Madalina Andreea -

membru Directorat cu semnarea actului constitutiv actualizat al societatii.

pentru impotriva abtinere

5. Aprobarea mandatării  dnei. Petrea Iulia Gabriela - Presedinte Directorat sau a dnei  Roman Madalina Andreea - membru

Directorat, ca in mod individual, sa întocmeasca şi  sa semneze toate actele necesare privind majorarea de capital, sa

depuna si sa ridice acte, sa reprezinte societatea si sa semneze in numele acesteia  in relatia cu oricare dintre autoritatile

implicate in derularea procedurii de majorare de capital: BVB, ASF, Oficiul Registrului Comertului, Depozitarul Central

etc, in vederea ducerii la indeplinire a hotararii AGEA de majorare a capitalului social. Oricare dintre mandatari va putea sa

delege puterile acordate conform celor de mai sus, oricarei persoane, dupa cum considera necesar.

pentru impotriva abtinere

6. Revocarea din functia de persoane imputernicite ale societatii a urmatoarelor  persoane: Vasii Adriana Manuela, Ilie Sorina

Alina, Pantiru Andrei Ionut si, pe cale de consecinta, aprobarea radierii calitatii acestora de persoane imputernicite din

evidentele Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti.

pentru impotriva abtinere

7. Aprobarea propunerii stabilirii datei de 07.09.2015 ca data de inregistrare in conformitate cu art. 238 (1) din legea nr.

297/2004, data care serveste pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale

extraordinare a actionarilor.

pentru impotriva abtinere

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

pentru impotriva abtinere

Actionarul isi asuma intreaga raspundere pentru completarea corecta si transmiterea in siguranta a prezentului formular de vot.
Pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, actionarul va selecta (prin bifare cu « x » ) o singura optiune dintre cele trei mentionate
mai sus : « pentru », « impotriva » sau « abtinere ».
In cazul in care formularul de vot este ilizibil, contine optiuni contradictorii sau confuze cu privire la toate si/sau la oricare dintre
punctele inserate pe ordinea de zi sau contine voturi exprimate conditionat, formularul de vot va fi luat in considerare pentru
stabilirea cvorumului, dar nu va fi luat in considerare pentru stabilirea majoritatii referitoare la fiecare punct care este inscris pe
ordinea de zi a adunarilor generale.
In cazul in care formularul de vot prin corespondenta nu respecta conditiile exercitarii dreptului de vot prin corespondenta de
catre actionarii Agrana Romania SA si /sau nu ajunge la societate , in original, in conditiile si in termenele specificate in
« Convocator », acesta se considera nul de drept si nu va fi luat in considerare la stabilirea conditiilor de cvorum si majoritate.

Data :

Numele si prenumele actionarului persoana fizica
sau a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica

(in clar, cu majuscule)

_____________________________

_____________________________
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(semnatura si stampila *)
*stampila se aplica numai pentru actionarul persoana juridica


