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1. Evenimente importante de raportat
COMUNICAT

privind modul de desfășurare și de exercitare a dreptului de vot în AGOA din data de
27/28.04.2020

 
Având în vedere Decretul Președintelui României nr.195/2020, Ordonanțele Militare
din 2020, Regulamentul ASF nr.5/09.04.2020.
În concordanță cu măsurile luate de autorități, pentru limitarea deplasării acționarilor
la punctul de lucru al societății Grîul S.A. din București, Șoseaua Mihai Bravu nr.223,
etaj 2, camera 1, sector 3  la ședința AGOA din 27/28.04.2020, în perioada Stării de
Urgență instituită în România, Administratorul unic recomandă în mod expres
acționarilor înscriși în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A.
București la sfârșitul zilei de 08.04.2020, considerată Dată de Referință, ca aceștia
să-și exprime dreptul legal de vot cu privire la punctele înscrise pe Ordinea de Zi
doar prin corespondență, utilizând în mod exclusiv Buletinele de Vot ce pot fi
procurate conform instrucțiunilor din convocator.
În contextul evitării răspândirii epidemiei virusului SARS-CoV-2, informăm acționarii
cu privire la restricționarea prezenței fizice a acționarilor la locul desfășurării ședinței
AGOA indicată în convocator, având în vedere că aceștia își pot exercita dreptul legal
de vot utilizând buletinele de vot prin corespondență, conform instrucțiunilor din
convocator.
Buletinul de vot prin corespondență și/sau Procura specială, după caz, pot fi
solicitate de acționarii înscriși în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central
S.A. București la sfârșitul zilei de 08.04.2020, considerată Dată de Referință și vor fi
expediate împreună cu toate documentele însoțitoare menționate în convocator către



Societate pentru a fi înregistrate până la data de 24.04.2020, ora 10:00 prin e-mail,
cu semnătură electronică extinsă încorporată conform legii nr.455/2001 privind
semnătura electronică, la adresa office.griul@gmail.com
Doar în cazul în care, acționarii care doresc să-și exprime dreptul de vot în AGOA,
nu dispun de mijloacele necesare de transmitere a buletinelor de vot, prin
modalitățile comunicare sus menționate, aceștia pot expedia, prin scrisoare
recomandată, formularele de vot completate și/sau procurile speciale, după caz,
împreună cu documentele justificative arătate în convocator, la punctul de lucru al
societății Grîul S.A. din București, Șoseaua Mihai Bravu nr.223, etaj 2, camera 1,
sector 3 astfel încât să poată fi înregistrate la Societate până la data de 24.04.2020,
ora 10:00.
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