SC MECANICA CEAHLĂU SA
PIATRA NEAMT
Către,
BURSA DE VALORI BUCUREŞTI
COMUNICAT
Consiliul de Administraţie al SC Mecanica Ceahlău SA aduce la cunoştinţă acţionarilor
că Hotărârea nr. 1 din 17.11.2009, adoptată în baza împuternicirii date de Adunarea Generală
Extraordinară a Acţionarilor prin Hotărârea nr.3 din 04.09.2009 a fost publicată în Monitorul
Oficial al Romaniei, Partea a IV a, nr.6183 din 07.12.2009.
În baza hotărârilor mai sus menţionate Consiliul de Administraţie oferă acţionarilor, care
au subscris în prima etapă, dreptul de a subscrie în a doua etapă cele 16.856.571 acţiuni, rămase
nesubscrise de acţionari.
Întrucât, în conformitate cu prevederile Art.8 al Hotărârii AGEA nr. 3 din 04.09.2009
subscrierea de acţiuni, în cea de a doua etapă, se va putea efectua într-o perioadă de 10 zile
calendaristice de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a Hotararii Consiliului de
Administratie privind rezultatele subscrierii din prima etapa , ( respectiv 08.12.2009 –
16.12.2009), 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
04.12.2009.
Formularele de subscriere pot fi obţinute de la sediul societăţii din Piatra Neamţ, str.
Dumbravei nr. 6 sau descărcate de pe website-ul societăţii www.mecanicaceahlau.ro .Ultima
zi în care pot fi depuse cererile de subscriere, împreună cu celelalte documente stabilite de
AGEA, este 16.12.2009 orele15,00.
În cazul subscrierii unui număr mai mare de acţiuni faţă de cele disponibile alocarea
prorata se va face prin aplicarea ponderii fiecărei subscrieri în totalul acţiunilor subscrise la
totalul acţiunilor disponibile conform exemplului prezentat în anexă.
Restituirea eventualelor sume virate în plus se va face în maximum 3 zile de la validarea
subscrierilor făcute in etapa a II-a.

Preşedinte CA
Dumitru Bontaş

ANEXA

EXEMPLU DE ALOCARE PRORATA

Total acţiuni disponibile…………16.856.571
Total subscrieri………………………19.108.248

Nr.
crt.
0
1
2
3
4
5
6
7
8

Acţionari

Subscrieri
efectuate
1

Acţionar nr. 1
Acţionar nr. 2
Acţionar nr. 3
Acţionar nr. 4
Acţionar nr. 5
Acţionar nr. 6
Acţionar nr. 7
Total

2
8.756.240
2.586.320
1.258.412
522.478
2.586.812
152.466
3.245.520
19.108.248

Procent
în total
subscrieri
3
45,82440
13,53510
6,58570
2,73431
13,53767
0,79791
16,98492
100

Acţiuni alocate
col. 2 x col. 3/100
4
7.724.423
2.281.553
1.110.123
460.910
2.281.987
134.500
2.863.075
16.856.571

SC MECANICA CEAHLAU SA
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Către,
ACŢIONARII S.C. „MECANICA CEALĂU” SA PIATRA NEAMŢ
În conformitate cu prevederile art. nr. 2 din Hotărârea Adunării Generale
Extraordinare a Acţionarilor nr. 3 din 04.09.2009 vă facem cunoscute formularele tipizate
pentru subscrierea de acţiuni în etapa a II–a după cum urmează:

- pentru acţionarii persoane juridice cererea de subscriere de acţiuni este următoarea:
CERERE DE SUBSCRIERE DE ACŢIUNI – ETAPA A II-A
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 în etapa a II-a 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.
Data:
Semnătura,
L.S._____________

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

CERERE DE SUBSCRIERE DE ACŢIUNI – ETAPA A II-A
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.
Data:
Semnătura,
_____________________

