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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:

26. 08. 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 :
Acţionarii Societăţii Comerciale MECHEL Campia Turzii SA, reuniţi în Adunarea Generală
Extraordinară din data de 26 august 2011, orele 14:00, la prima convocare, în conformitate cu
dispoziţiile statutare şi legale, deţinând un număr de 35.857.116 acţiuni, reprezentând 86,5607 % din
capitalul social al societăţii, au hotărât:
1. a) Ratificarea contractării de către S.C. Mechel Campia Turzii S.A., împreună cu S.C. Ductil
Steel S.A., S.C. Mechel Targoviste S.A. şi S.C. Laminorul S.A., a unui credit acordat de Banca
Comerciala Romana SA (BCR) sau o companie afiliată ERSTE Group Bank AG, în valoare totală de
52.650.000 EURO, ce va fi utilizat pentru:
(i) refinanţarea creditelor contractate în conformitate cu contractul Umbrela Facility încheiat la
data de 26.03.2010, în sumă de 30.000.000 Euro, acordat de către Erste Group Bank AG către S.C.
Mechel Campia Turzii S.A., S.C. Mechel Targoviste S.A. şi S.C. Ductil Steel S.A.;
(ii) refinanţarea creditului overdraft în sumă de 5.000.000 Euro acordat de către BCR la S.C.
Laminorul S.A.;
(iii) finanţarea capitalului de lucru,potrivit Deciziei Consiliului de Administraţie nr.
21/25.07.2011.
b) Ratificarea constituirii următoarelor garanţii de către S.C. Mechel Campia Turzii S.A. în
favoarea BCR (sau o companie afiliata ERSTE Group Bank AG), în vederea garantării către BCR (sau o
companie afiliata ERSTE Group Bank AG) a executării obligaţiilor ce decurg din contractul de credit:
(i) garanţie reală mobiliară constituită asupra tuturor conturilor deschise sau care se vor deschide
de S.C. Mechel Campia Turzii S.A. la BCR sau la o companie afiliată ERSTE Group Bank AG;
(ii) garanţie reală mobiliară constituită asupra a 20% din totalitatea creanţelor S.C. Mechel
Campia Turzii S.A. rezultate din (1) contractele care au fost şi vor fi încheiate cu partenerii societăţii debitori cedaţi, precum şi din (2) comenzile comerciale, facturile şi oricare asemenea documente cu
valoare similară recunoscute de legile şi de practica în materie comercială, emise şi plătibile de către
debitori cedaţi, şi asupra a 20% din cantitatea la orice moment de stocuri, procent ce se va reflecta
asupra oricarei categorii de stocuri precum produse finite, semifabricate, materii prime, materiale şi

producţie în curs de execuţie ale S.C. Mechel Campia Turzii S.A. Garanţiile reale mobiliare de natura
creanţelor şi stocurilor constituite de S.C. Mechel Campia Turzii S.A., S.C. Ductil Steel S.A., S.C.
Mechel Targoviste S.A. şi S.C. Laminorul S.A.nu vor depăşi cumulat 25.000.000 EURO.
(iii) cesiunea în favoarea Băncii a drepturilor derivând din poliţele de asigurare asupra stocurilor
de produse finite, semifabricate, materii prime, materiale şi producţie în curs de execuţie gajate în
favoarea Băncii.
c) Mandatarea domnului Fedorov Sergei, cetătean al Federatiei Ruse, cu resedinta in Turda, str.1
Decembrie 1918, nr.6B, ap.2, judeţul Cluj, posesor al pasaportului nr. 71 0735178 eliberat de autorităţile
Federatiei Ruse la data de 20.05.2010, cu valabilitate pana la data de 20.05.2020, în calitate de Director
General al Societăţii numit prin Decizia Consiliului de Administraţie nr. 35 din 16.10.2010, sau, în lipsa
acestuia, a doamnei Fedorova Tamara, cetătean al Federaţiei Ruse, cu reşedinţa în Turda, str.1
Decembrie 1918, nr.6B, ap.2, judeţul Cluj, posesoare a paşaportului nr. 71 0735172 eliberat de
autoritătile Federaţiei Ruse la data de 20.05.2010, cu valabilitate până la data de 20.05.2020, în calitate
de Director pe Finanţe şi Economie al Societăţii, să efectueze toate demersurile necesare, să negocieze şi
să semneze contractul de credit, contractele de garanţie, precum şi orice alte acte solicitate în legătură cu
acestea şi să reprezinte societatea, cu deplină putere şi autoritate, în faţa oricărei instituţii bancare, a
oricărei autorităţi implicate, a oricărei persoane fizice şi/sau juridice implicate, inclusiv în faţa notarului
public, dacă este cazul, semnătura oricăruia dintre aceştia fiind valabilă şi opozabilă societăţii.
Rezultatul votului: Adoptata cu unanimitate de voturi. Au votat pentru acţionari deţinând
35.857.116 acţiuni, reprezentând 86,5607 % din capitalul social . Nu s-au inregistrat voturi impotriva
si nu s-au inregistrat abtineri.
2. a) Ratificarea contractării de către S.C. Mechel Campia Turzii S.A., împreună cu S.C.
Ductil Steel S.A., S.C. Mechel Targoviste S.A. şi S.C. Laminorul S.A., în calitate de Împrumutaţi, de la
SC Bancpost S.A./EFG Eurobank Private Bank Luxemburg S.A., în calitate de Bancă creditoare a unei
facilităţi de credit (“Contractul de credit”) în sumă maximă de 30.000.000 (treizecimilioane) USD,
exclusiv orice taxe, comisioane şi alte costuri aferente, având ca destinaţie finanţarea necesităţilor de
capital de lucru ale Societăţii şi emiterea de angajamente potenţiale, potrivit Deciziei Consiliului de
Administraţie nr. 22/25.07.2011; Facilitatea de credit va fi contractată pentru o perioadă de 11 luni,
începând cu data semnării contractului, cu posibilitatea prelungirii scadenţei acestuia în viitor în baza
unei solicitări exprese din partea reprezentantului legal al Societăţii şi cu acordul prealabil al Bancpost
SA;
b) Ratificarea constituirii următoarelor garanţii de către S.C. Mechel Campia Turzii S.A. în
favoarea S.C. Bancpost S.A./EFG Eurobank Private Bank Luxemburg S.A., în vederea garantării
obligaţiilor S.C. Mechel Campia Turzii S.A. faţă de SC Bancpost S.A./EFG Eurobank Private Bank
Luxemburg S.A., rezultând din Contractul de Credit:
(i) Garanţie reală mobiliară având ca obiect gajul asupra soldurilor creditoare în orice moment
ale tuturor conturilor curente, prezente şi viitoare, deschise şi care vor fi deschise de către S.C. Mechel

Campia Turzii S.A. la S.C. Bancpost S.A./EFG Eurobank Private Bank Luxemburg S.A., inclusiv şi
sub-conturile;
(ii) Garanţie reală mobiliară având ca obiect cesiunea asupra a până la 10% din totalitatea
creanţelor provenite din încasări rezultate în baza contractelor comerciale încheiate şi care urmează a fi
încheiate de către S.C. Mechel Campia Turzii S.A. cu diverşi clienţi ai săi precum şi din comenzile
comerciale, facturile şi oricare asemenea documente cu valoare similară recunoscute de legile şi de
practica în materie comercială, emise şi plătibile de către debitori cedaţi,
(iii) Garanţie reală mobiliară având ca obiect gajul asupra a până la 10% din cantitatea la orice
moment de stocuri, procent ce se va reflecta asupra oricărei categorii de stocuri precum produse finite,
semifabricate, materii prime, materiale şi producţie în curs de execuţie ale S.C. Mechel Campia Turzii
S.A.
(iv) Garanţie reală mobiliară având ca obiect cesiunea în favoarea Băncii a indemnizaţiilor de
asigurare datorate în baza poliţelor de asigurare asupra stocurilor de produse finite, semifabricate,
materii prime, materiale şi producţie în curs de execuţie gajate în favoarea Băncii.
Garanţiile reale mobiliare de natura creanţelor şi stocurilor constituite de către, S.C. Mechel Campia
Turzii S.A., S.C. Mechel Targoviste S.A., S.C. Ductil Steel S.A. şi S.C. Laminorul S.A. nu vor depăşi
cumulat 15.000.000 USD.
c) Împuternicirea următoarelor persoane care pot angaja Societatea, respectiv:
Domnul Fedorov Sergei, cetătean al Federatiei Ruse, cu resedinta in Turda, str.1 Decembrie
1918, nr.6B, ap.2, judeţul Cluj, posesor al pasaportului nr. 71 0735178 eliberat de autorităţile Federatiei
Ruse la data de 20.05.2010, cu valabilitate pana la data de 20.05.2020, în calitate de Director General al
Societăţii numit prin Decizia Consiliului de Administraţie nr. 35 din 16.10.2010, sau, în lipsa acestuia,
Doamna Fedorova Tamara, cetătean al Federaţiei Ruse, cu reşedinţa în Turda, str.1 Decembrie
1918, nr.6B, ap.2, judeţul Cluj, posesoare a paşaportului nr. 71 0735172 eliberat de autoritătile
Federaţiei Ruse la data de 20.05.2010, cu valabilitate până la data de 20.05.2020, în calitate de Director
pe Finanţe şi Economie al Societăţii, semnătura oricăruia dintre aceştia fiind valabilă şi opozabilă
societăţii, pentru ca în numele şi pe seama Societăţii să efectueze următoarele acte:
(i) să negocieze şi să semneze cu SC Bancpost S.A./EFG Eurobank Private Bank Luxemburg
S.A., orice documente – exemplificativ – nelimitativ: contracte de limită de PFE pentru acoperirea
riscurilor de trezorerie/contract(e) de credit/angajament, acte adiţionale la contracte de limita de PFE
pentru acoperirea riscurilor de trezorerie/contractele de credit /angajament, existente/ce urmează a se
semna, precum şi orice alt document aferent şi/sau în legătură cu acestea, în vederea ducerii la
îndeplinire a prevederilor prezentei Decizii;
(ii) să negocieze şi să semneze în numele Societăţii oricare şi toate contractele menţionate la
litera (i) de mai sus, documentele necesare în vederea constituirii şi înregistrării garanţiilor în favoarea
SC Bancpost S.A./EFG Eurobank Private Bank Luxemburg S.A., precum şi orice alte documente
necesare pentru derularea contractelor mai sus menţionate;

(iii) să semneze în numele Societăţii orice document aferent încheierii şi derulării tranzacţiilor
menţionate mai sus, inclusiv dar fără a se limita la cereri, plăţi, formulare, comunicări, bilete la ordin
etc., necesare a fi efectuate de către Societate, în baza respectivelor contracte;
(iv) să deschidă şi să opereze în conturile Societăţii, să semneze în numele Societăţii toate şi
orice document aferent derulării Contractului/-elor de limită de PFE pentru acoperirea riscurilor de
trezorerie/ contractului/-elor de credit/angajament, acte adiţionale la contracte de limită de PFE pentru
acoperirea riscurilor de trezorerie/ contractele de credit /angajament, existente/ce urmează a se semna,
inclusiv cereri, plăţi, comunicări, etc., necesare a fi efectuate de către Societate, în baza respectivelor
contracte.
În exercitarea mandatului lor, domnul Fedorov Sergei sau doamna Fedorova Tamara sunt
autorizaţi şi împuterniciţi să reprezinte fără restricţii Societatea, angajând Societatea prin semnătura lor.
Rezultatul votului: Adoptata cu unanimitate de voturi. Au votat pentru acţionari deţinând
35.857.116 acţiuni, reprezentând 86,5607 % din capitalul social . Nu s-au inregistrat voturi impotriva
si nu s-au inregistrat abtineri.
3. Propunerea ca data de înregistrare, conform art.238 alin.1 din Legea nr.297/2004, pentru
identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate în adunarea generală extraordinară
să fie data de 16.09.2011.
Rezultatul votului: Adoptata cu unanimitate de voturi. Au votat pentru acţionari deţinând
35.857.116 acţiuni, reprezentând 86,5607 % din capitalul social . Nu s-au inregistrat voturi impotriva
si nu s-au inregistrat abtineri.
4. Mandatarea domnului Matei Marius Gabriel, cetăţean român, cu domiciliul în Mun. Campia
Turzii jud. Cluj, identificat cu carte de identitate seria KX nr.472546, eliberat de SPCLEP Campia
Turzii la 24.02.2006, pentru efectuarea tuturor formalităţilor cerute de lege pentru înregistrarea,
publicarea şi raportarea către autorităţile competente a Hotărârilor adoptate.
Rezultatul votului: Adoptata cu unanimitate de voturi. Au votat pentru acţionari deţinând
35.857.116 acţiuni, reprezentând 86,5607 % din capitalul social . Nu s-au inregistrat voturi impotriva
si nu s-au inregistrat abtineri.

