
SC MECANICA CEAHLĂU SA 

          PIATRA NEAMT                                                                    

 

COMUNICAT 

 

           Consiliul de Administraţie al SC Mecanica Ceahlău SA aduce la 

cunoştinţă acţionarilor că hotărârile adoptate de Adunarea Generală 

Extraordinară din 04.09.2009 au fost publicate în Monitorul Oficial al 

Romaniei, Partea a IV a, nr. 5334 din 15.10.2009.  

Întrucât, în conformitate cu prevederile Art.2 al Hotărârii AGEA nr. 

3 din 04.09.2009, subscrierea de acţiuni în cadrul majorării capitalului 

social se poate efectua,  într-o perioadă de 31 de zile calendaristice de 

la data publicării acesteia în Monitorul oficial al României ( respectiv 

16.10 – 15.11), prin completarea unui formular pus la dispoziţia 

acţionarilor de către Consiliul de Administraţie, vă prezentăm 

formularele de subscriere, aprobate în şedinţa CA din data de 

25.09.2009. 

Ultima zi în care pot fi depuse cererile de subscriere, împreună cu 

celelalte documente stabilite de AGEA, este 15.11.2009 orele15,00. 

 

Preşedinte CA 

Dumitru Bontaş 

 



 

- pentru acţionarii persoane juridice cererea de subscriere de acţiuni este următoarea: 

 

CERERE DE SUBSCRIERE DE ACŢIUNI 

Către,  

S.C. „MECANICA CEAHLĂU” SA 

PIATRA NEAMŢ 

Societatea _____________________________________________ cu sediul 

social în____________________________________________ înregistrată la Oficiul 

Registrului Comerţului sub nr. J __/_____/____, cod fiscal/CUI __________________, 

reprezentata legal prin _____________________________, deţinătoare a unui număr 

de__________ acţiuni, cu valoarea nominală de 0.10 lei, reprezentând ________% din 

capitalul social al S.C. „Mecanica Ceahlău” SA la data de 21.09.2009, subscriem un 

număr de __________ acţiuni nominative cu valoarea nominală de 0.10 lei achitand 

contravaloarea acestora în suma de _________ lei, conform hotărârii nr. 3 a Adunării 

Generale Extraordinare a Acţionarilor din data de 04.09.2009. 

Achitarea acţiunilor s-a făcut în contul nr. RO27RNCB0196027797940034 

deschis la Banca Comercială Română Sucursala Piatra Neamţ cu ordinul de plată 

nr._____ din _____________ , pe care-l anexez in copie. 

Inteleg sa efectuez prezenta subscriere proportional cu cota din valoarea 

capitalului social pe care o detinem la data de 21.09.2009 la emitentul S.C. MECANICA 

CEAHLAU S.A. Piatra Neamt. 

Data:                                                    Semnătura, 

L.S._____________ 

  

  



           - pentru acţionarii persoane fizice cererea de subscriere de acţiuni este următoarea: 

 

CERERE DE SUBSCRIERE DE ACŢIUNI 

Către,  

S.C. „MECANICA CEAHLĂU” SA 

PIATRA NEAMŢ  

Subsemnatul(a)_________________________________________ cu 

domiciliul în____________________________________________ legitimat cu 

________________seria______nr._________cod numeric personal 

_________________________, deţinător(are) a unui număr de__________ acţiuni, cu 

valoarea nominală de 0,10 lei, reprezentând __________% din capitalul social al S.C. 

„Mecanica Ceahlău” SA la data de 21.09.2009, subscriu un număr de __________ 

acţiuni nominative cu valoarea nominală de 0,10 lei, achitand contravaloarea acestora 

în suma de _________ lei, conform hotărârii nr. 3 a Adunării Generale Extraordinare a 

Acţionarilor din data de 04.09.2009. 

Achitarea acţiunilor s-a făcut în contul nr. RO27RNCB0196027797940034 deschis la 

Banca Comercială Română Sucursala Piatra Neamţ cu ordinul de plată nr._____ din 

_____________ , pe care-l anexez in copie. 

Inteleg sa efectuez prezenta subscriere proportional cu cota din valoarea 

capitalului social pe care o detin la data de 21.09.2009 la emitentul S.C. MECANICA 

CEAHLAU S.A. Piatra Neamt. 

Data:                                 Semnătura, 

_____________________ 

 

 

 


