№ 110

data: 21. 06. 2011

Către ,

COMISIA NATIONALA DE VALORI MOBILIARE
FAX : 021/326.68.48 , 326.68.49

BURSA DE VALORI BUCURESTI
FAX: 021/307.95.17 ; 307.95.19

Alăturat vă înaintăm raportul curent , întocmit în conformitate cu
Legea nr.297/2004 şi Regulamentul de aplicare nr.1/2006 emis de CNVM , privind
decizia Consiliului de Administratie nr.16 / 20.06.2011.

DIRECTOR GENERAL
FEDOROV SERGEI

Mechel Campia Turzii S.A., strada Laminoriştilor 145, Câmpia Turzii, 405100 România
Tel.: +40 264 305 305, Fax: +40 264 305 380, E-mail: mechel@mechel-ct.ro www.mechelcampiaturzii.ro

RAPORT CURENT

întocmit în conformitate cu Legea nr. 297/2004 privind piata de capital
şi Regulamentul nr.1/2006 privind emitentii si valorile mobiliare
Data raportului :
Denumirea societăţii :
Sediul social :
Telefon:
Înregistrat la O.R.C. Cluj:
Capital social subscris şi vărsat:
Număr de acţiuni :
Piaţa de tranzacţionare:

21. 06. 2011
SC MECHEL CAMPIA TURZII SA
Câmpia Turzii str. Laminoriştilor nr.145 jud. Cluj
0264/305305 , 305322 , Fax : 0264/305380, 305322
J12/67/1991 - Cod Unic de Înregistrare R199710
240.260.522,40 lei
41.424.228 lei
Bursa de Valori - RASDAQ Categ. III -R (INSI)

Evenimente importante de raportat :
Consiliul de Administraţie al S.C. Mechel Campia Turzii S.A.,
întrunit în mod statutar în data de 20.06.2011, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv
al Societăţii şi ale Legii 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
procedând în conformitate cu art.10.B.2.1.lit.i din Actul Constitutiv al societăţii referitor la
exerciţiul atribuţiilor delegate Consiliului de Administraţie, coroborat cu art.114 din Legea nr.31/1990
privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
în considerarea referatului Direcţiei Asigurare Tehnică Utilaje nr. DAU/117/09.06.2011, privind
completarea obiectului secundar de activitate al societăţii prin includerea activităţilor "Repararea
maşinilor" – cod CAEN 3312 şi "Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale" – cod CAEN 3320
necesare autorizării societăţii pentru activitatea de întreţinere, revizie, montare şi reparare maşini şi
echipamente industriale,
cu votul unanim al membrilor Consiliului de Administraţie participanţi: dl. Fedorov Sergei, dl.
Lapti Sergiu şi d-na Mardari Natalia, care reprezintă 60% din numărul total al membrilor Consiliului de
Administraţie,
adoptă următoarea
DECIZIE
Art. 1. Se aprobă completarea art.7, paragraful "Activităţile secundare" din Actul Constitutiv al
societăţii cu următoarele activităţi: "Repararea maşinilor" - cod CAEN 3312 şi "Instalarea maşinilor şi
echipamentelor industriale" - cod CAEN 3320.
Art. 2. Se aprobă actualizarea corespunzătoare a actului constitutiv al societăţii şi se
împuterniceşte domnul Fedorov Sergei, în calitate de membru al Consiliului de Administraţie şi Director
General al Societăţii, să semneze Actul Constitutiv actualizat al S.C. Mechel Campia Turzii S.A.
Art. 3. Se împuterniceşte Matei Marius Gabriel, identificat cu C.I. seria KX nr. 472546, eliberat
de SPCLEP Câmpia Turzii la data de 24.02.2006, cu aducerea la îndeplinire a formalităţilor legale,
inclusiv pentru depunerea actului constitutiv actualizat şi a cererilor necesare pentru înregistrarea şi
publicarea prezentei decizii la Oficiul Registrului Comerţului Cluj.
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