
SOCIETATEA COMERCIALĂ MECHEL CAMPIA TURZll S.A. 

Consiliului de Administraţie al SC Mechel Câmpia Turzii SA - CUI 19971O nr.înregistrare 

ORC Jl2/67/1991 , în temeiul art. 111 11 7 şi 118 alin.l şi 2 din Legea nr.31/1990, Regulamentele 

CNVM nr.1/2006 , nr.6/2009 şi nr.7/2010 convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru 

data de 27.12.2010 care va avea loc la sediul social din Câmpia Turzii str. Laminoriştilor nr.145 jud. 

Cluj - Sala de Consiliu cu începere de la ora 12.()() 

Doar acţionarii înregistrati în registrul consolidat al acţionari lor la smrşitul zilei de 17.12. 2010 , 

considerată drept data de reterinfă pentru ţinerea adunării au dreptul de a participa şi de a vota în cadrul 

adunării generale. 

ORDINEA DE ZI 
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR 

1. Aprobarea revocării calităţii de auditor financiar al SC Mechel Câmpia Turzii SA a SC 
Gradient SRL, cu sediul în Cluj Napoca str. Decebal nr.2/4 jud. Cluj 

2. a) Numirea S.c. BDO AUDIT S.RL., cu sediul în Bucureşti, Str. Nerva Traian, nr. 3, el. 6 
sector 3, cod poştal 031041, înregistrată la Registrul Comerţului cu numărul J40/22485/07.12.1994, CUI 
RO 6546223, membră a Camerei Auditorilor Financiari din România (Autorizatie CAFR 
018/02.08.2001), reprezentată în relaţia cu societatea de domnul Mircea Tudor, Partener Audit, identificat 
cu CI seria RR nr. 697060 eliberat de SPCEP SI Biroul nr. 2 la data de 09.07.2010, în calitate de auditor 
financiar al SC Mechel Câmpia Turzii SA 

b) Stabilirea duratei minime a contractului de audit pentru un an. 
3. Validarea administratorilor (membrilor Consiliului de Administratie) numiţi provizoriu pe 

locurile vacante de către Consiliul de Administraţie. Durata pentru care sunt alesi va fi egala cu perioada 
rămasă până la expirarea mandatelor predecesorilor, aleşi de adunarea generală a acţionarilor din 
05.07.2007, respectiv pana Ja data de 05.07.2011. 

4. Propunerea ca data de înregistrare confonn art. 23 8 alin.! din Legea nr.297/2004 pentru 
identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate în adunarea generală extraordinară 

să fie data de 20.01.2011. 

Acţionarii, care detin individual sau împreună cel putin 5 % din capitalul social au dreptul: 



în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării de a introduce puncte pe ordinea 
de zi a adunării generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de 
hotărâre propuse spre adoptare de adunarea generală şi/sau de a prezenta proiecte de hotărâre pentru 
punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale. 

Aceste drepturi pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat la sediul 
societăţii sau prin mijloace electronice). 

Propunerile privind candidatul pentru postul de administrator se pot face şi depune până la data de 
11.12.2010, la sediul societatii din Campia Turzii str. Laminoriştilor nr.145 jud. Cluj cod 405100, însoţite 

de informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale persoanelor 
propuse pentru funcţiile respective. Lista cu informaţii referitoare la candidaţii pentru funcţia de 
administrator se va pune la dispoziţia acţionarilor la sediul societăţii, precum si pe website-ul societăţii 

(www.mechelcampiaturzii.ro). pe măsură ce acestea sunt transmise societăţii, putând fi consultată si 
completată de acţionari conform celor mai sus indicate. 

Acţionarii societăţii pot depune Întrebări în scris privind punctele înscrise pe ordinea de zi până la 
data de 24.12.2010 însoţite de copia actului de identitate (buletin/carte de identitate În cazul persoanelor 
fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice) în plic închis trimis la adresa: 
Campia Turzii str. Laminoriştilor nr.145 jud. Cluj cod 405100 cu menţiunea pe plic "PENTRU 
ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR MECHEL" . Acţionarii pot adresa întrebări şi prin 
poşta electronică până la data de 24.12.2010 însoţite de copia scanată a actului de identitate (buletin/carte 
de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în 
cazul persoanelor juridice) la adresa : actionariat@mechel-ct.ro cu menţiunea la subiect "PENTRU 
ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR MECHEL ': 

Se consideră că un răspuns este dat dacă informaţia pertinentă este disponibilă pe pagina de 
internet a societăţii, în format Întrebare - răspuns , sau se formulează un răspuns general pentru 
întrebările cu acelaşi conţinut. 

Accesul acţionari lor îndreptăţiţi să participe la adunarea generală a acţionari lor este permis direct 
prin simpla probă a identităţii acestora, tăcută, în cazul actionarilor persoane fizice cu actul de 
identitate sau, în cazul persoanelor juridice şi acţionarilor persoane fizice reprezentate pe bază de procură 

specială. 

Formularele de procură specială se obţin de la sediul societăţii sau descărcate de pe website-ul 
societăţii www.mechelcampiaturzii.roîncepândcudatade26.11.201O. care se vor Întocmi în trei 
exemplare originale (unul pentru acţionar, unul pentru reprezentant şi unul pentru societate). 

Procurile speciale şi o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al 
acţionarului reprezentat, vor fi depuse în original la sediul societăţii sau transmise prin poşta electronică 

având încorporată ataşată sau logic asociată semnătura electronică extinsă bazată pe certificate calificate 
şi generate prin dispozitive securizate pana la data de 25.12.2010 inclusiv. 

Acţionarii pot vota şi prin corespondenţă, formularele se obţin şi se depun/transmit în termenului 
prevăzut pentru procurile speciale, de la sediul societăţii sau descărcate de pe website-ul societăţii 

www.mechelcampiaturzii.ro şi se pot fi transmise la sediul societăţii prin curierat, în acest caz, 
semnătura persoanei care semnează buletinul de vot prin corespondenţă trebuie legalizată la notar sau 
prin poşta electronică la adresa actionariat@mechel-ct.ro , având încorporată ataşată sau logic asociată 

semnătura electronică extinsă bazată pe certificate calificate şi generate prin dispozitive securizate. 

mailto:actionariat@mechel-ct.ro
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Documentele şi materialele infonnative referitoare la ordinea de zi precum şi proiectele de 
hotărâri, pot fi consultate /procurate de luni pană vineri între orele 09,00 -15,00 de la sediul societăţii 

ţ"i~um '}\ pe weJoo\te-u\ e:;oc,\e\ăţ" w\",w.mechelcamplaturzli.ro, \m:'efJ~ cu t\aţa~ 2<).\ \ .20\0. 

În cazul ne'indeplinirii condiţiilor prevăzute de lege pentru prima convocare, a doua convocare cu 
aceiaşi ordine de zi va fi în acelaşi toc şi la aceiaşi oră în data de 28.12.2010 . 

fu{Qtro.aţ.1.i.. m\lhro.en.tare re \lQt Qbţm.e 'Zilnic de luni.. ~ '(\neri la. tele{Qt\. 0264t305300 mt.1263 

între orele 09,00 -15,00 sau email: actlo.na.mlt@meGhel-ct.ro 

PREŞEDINTELE 

CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE, 

S.C. MECBEL EAST EUROPE METALLURGICAL DIVISION S.R.L. 

PRIN REPREZENTANT PERMANENT, 

DYSIaEVICI VICTOR 




