
 
SC Mecanica Ceahlau SA                                   

Sediul social: Piatra Neamt, str. Dumbravei, nr. 6 cod postal 610202 

Numarul de telefon/fax: 0233211104/0233216069 

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 2045262 

Numar de ordine in Registrul Comertului: J27/8/1991 

Capital social subscris si varsat: 15.990.846,00 lei 

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB 

Nr……….din…………………… 

                                                                                                     PROIECT 

 

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor SC Mecanica Ceahlău SA, legal 

constituită la data de __.__.2009 cu o reprezentare de __,__% din totalul acţiunilor adopta 

următoarele hotărâri: 

 

Hotărârea nr.1   

Art.1 – Se împuterniceşte Consiliul de Admministraţie pentru continuarea operaţiunii de 

vânzare a activului situat în Piatra Neamţ, str. Aurel Vlaicu nr. 34 şi pentru stabilirea tuturor condiţiilor 

efectuării acestei operaţiuni (modalitatea de vânzare, preţul, contractul, etc.) 

                     Hotărârea nr.2 

Art.1 – Se aprobă direcţiile strategice de activitate a societăţii după cum urmează: 

 pentru vanzarea produselor si valorificarea stocurilor, societatea intentioneaza sa abordeze o noua 

formulă,  prin stabilirea unui contract direct între client şi instituţia de leasing;  

 dezvoltarea pietei de desfacere: 

- cresterea fortei de vanzare prin infiintarea de centre regionale proprii de distributie, angajare 

agenti de vanzare s.a.;  

- facilitarea accesarii de fonduri structurale comunitare pentru clientii societatii;  accesarea 

fondurilor europene - cota medie de piata se situeaza la nivelul a circa 25 % din nivelul total al 

cererii de maşini agricole, cu menţiunea că pentru produsele de tip semănători aceasta este de circa 

50 %;  printr-o ajustare a afacerii la o dimensiune in acord cu cererea curenta solvabila, Mecanica 

Ceahlau poate continua sa isi asigure o pozitionare adecvata pentru a beneficia in mod pragmatic de 

oportunitatile certe de crestere a acestei pietei in special pana in 2013, in conditiile in care fonduri 

europene in valoare de peste 1,8 miliarde euro vor fi accesibile fermierilor romani. Aceasta ar 

reprezenta o infuzie de lichiditati care in mod nemijlocit va creste sensibil numarul clientilor 

eligibili de masini si utilaje agricole, precum si valoarea comenzilor lansate de acestia;  

- promovarea mai puternica a exporturilor societatii. 

 fabricarea de noi produse pentru acoperirea capacitatilor de productie 

 Dezvoltarea resurselor umane în concordanţă cu noile produse ce urmează a fi realizate 

-   completarea obiectului de activitate prin implementarea unor proiecte in domeniul 

energiilor neconventionale si echipamentelor mecatronice cu aplicatii medicale. Obiectul 2 de 

activitate ar crea o alternativa in privinta obtinerii altor venituri decat cele din vanzarea masinilor 

agricole. Obiectul 2 de activitate are in vedere dezvoltarea de linii tehnologice pentru fabricarea de 

produse in domeniul energiei neconventionale (panouri solare, centrale termice pe combustibil 

ecologic, minicentrale eoliene) si echipamentelor mecatronice cu aplicatii medicale. 

 

       Hotărârea nr.3 

Art.1 – Majorarea capitalului social prin aport în numerar, în valoare de 8.000.000  lei 

prin emiterea unui număr de 80.000.000 acţiuni comune, nominative, dematerializate şi 

evidenţiate în cont, în valoare nominală de 0,10  lei fiecare. 

Art.2 – Dreptul de subscriere a acţiunilor nou emise îl au acţionarii înregistraţi în 

Registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de 21.09.2009, proporţional cu numărul de acţiuni pe care 

îl posedă.  

Art.3 –Subscrierea se va putea efectua într-o perioadă de 31 de zile calendaristice de la 

data publicării Hotărârii Adunării Generale Extraordinare în Monitorul Oficial al României prin 

completarea unui formular pus la dispozitia actionarilor de catre Consiliul de Administratie.  
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Formularul de subscriere va fi adus la cunoştinţa acţionarilor prin intermediul presei şi 

prin websiteul societatii . 

Art.4 – Acţiunile emise în schimbul aportului în numerar vor fi plătite integral la data 

subscrierii lor în contul Societăţii Comerciale „Mecanica Ceahlău” SA Piatra Neamţ nr. 

RO27RNCB0196027797940034 deschis la B.C.R. Sucursala Piatra Neamţ, dovada achitării 

acţiunilor subscrise urmând a fi anexată în fotocopie la cererea de subscriere.   

Art.5 – Transmiterea cererilor de subscriere se poate efectua prin posta sau prin 

depunere la sediul societatii – Secretariatul Consiliului de Administraţie - astfel incât sa se 

asigure primirea tuturor cererilor pana la ora 15,00 a ultimei zile de subscriere. 

Cererile de subscriere sosite la societate dupa expirarea termenului de subscriere, 

indiferent de data la care au fost ele transmise sau de motivele care stau la baza acestei intarzieri, 

nu vor fi luate în considerare. 

Cererile de subscriere trebuie completate cu toate datele solicitate de formular, semnate 

de actionar sau de persoana care are calitatea de reprezentant legal. 

La cererea de subscriere se va  anexa si o fotocopie dupa actul de identitate al 

persoanei care a semnat cererea de subscriere. 

In cazul persoanelor juridice, la cererea de subscriere se va anexa si o copie dupa codul 

unic de inregistrare /codul fiscal. 

Art.6 – Se împuterniceşte Consiliul de Administraţie al S.C. „Mecanica Ceahlău” S.A. 

ca, după expirarea termenului de subscriere să verifice fiecare cerere de subscriptie si sumele 

efectiv varsate de persoanele care au subscris in ceea ce priveste concordanta cu prezenta 

hotarare si sa valideze fiecare cerere de subscriptie in parte daca respecta prevederile legale sau 

cele cuprinse in prezenta hotarare. 

Validarea poate fi totala sau partiala, functie de dreptul de subscriere  

si/sau de sumele efectiv platite si se comunica fiecarei persoane indreptatite la adresa mentionata 

in cererea de subscriere precum si societatii de registru pentru evidentierea numarului nou de 

actiuni subscrise in contul persoanei indreptatite. 

Art.7 - Se împuterniceşte Consiliul de Administraţie al S.C. „Mecanica Ceahlău” SA 

ca, după expirarea termenului de subscriere si dupa validarea cererilor de subscriere să constate , 

printr-o hotarare, numărul de acţiuni valabil subscrise de acţionari. 

 

       Hotărârea nr.4 

Art.1 – Se împuterniceşte Consiliul de Administrsţie al S.C. Mecanica Ceahlău S.A. 

Piatra Neamţ ca în urma constatării rezultatelor subscrierilor efectuate de acţionarii societăţii să 

ofere acţionarilor care au subscris dreptul de a subscrie , într-o a doua etapă, acţiunile rămase 

nesubscrise de acţionari. 

Art.2 – Subscrierea se va putea efectua într-o perioadă de 10 zile calendaristice de la 

data expirării perioadei de subscriere acordată pentru prima etapă prin completarea formularului 

pus la dispozitie de catre Consiliul de Administratie.      

Art.3 – Acţiunile emise în schimbul aportului în numerar vor fi plătite integral la data 

subscrierii lor în contul Societăţii Comerciale „Mecanica Ceahlău” SA Piatra Neamţ nr. 

RO27RNCB0196027797940034 deschis la B.C.R. Sucursala Piatra Neamţ, dovada achitării 

acţiunilor subscrise urmând a fi anexată în fotocopie la cererea de subscriere.   

Art.4 – Transmiterea cererilor de subscriere se poate efectua prin posta sau prin 

depunere la sediul societatii – Secretariatul Consiliului de Administraţie - astfel incât sa se 

asigure primirea tuturor cererilor pana la ora 15,00 a ultimei zile de subscriere. 

Cererile de subscriere sosite la societate dupa expirarea termenului de subscriere, 

indiferent de data la care au fost ele transmise sau de motivele care stau la baza acestei intarzieri, 

nu vor fi luate în considerare. 

Cererile de subscriere trebuie completate cu toate datele solicitate de formular, semnate 

de actionar sau de persoana care are calitatea de reprezentant legal. 

La cererea de subscriere se va  anexa si o fotocopie dupa actul de identitate al 

persoanei care a semnat cererea de subscriere. 
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Art.5 – Se împuterniceşte Consiliul de Administraţie al S.C. „Mecanica Ceahlău” S.A. 

ca, după expirarea termenului de subscriere acordat salariaţilor să verifice fiecare cerere de 

subscriere si sumele efectiv varsate de persoanele care au subscris in ceea ce priveste 

concordanta cu prezenta hotarare si sa valideze fiecare cerere de subscriere in parte daca 

respecta prevederile legale sau cele cuprinse in prezenta hotarare. 

Validarea poate fi totala sau partiala, functie de dreptul de subscriere  

si/sau de sumele efectiv platite si se comunica fiecarei persoane indreptatite la adresa mentionata 

in cererea de subscriere precum si societatii de registru pentru evidentierea numarului nou de 

actiuni subscrise in contul persoanei indreptatite. 

Art.6 - Se împuterniceşte Consiliul de Administraţie al S.C. „Mecanica Ceahlău” SA 

ca, după expirarea termenului de subscriere acordat acţionarilor în cea de a doua etapă si dupa 

validarea cererilor de subscriere depuse de aceştia să constate  printr-o hotarare, numărul de 

acţiuni valabil subscrise. 

 

       Hotărârea nr.5 

Art.1 – Se împuterniceşte Consiliul de Administraţie al S.C. Mecanica Ceahlău S.A. 

Piatra Neamţ ca în urma constatării rezultatelor subscrierilor efectuate în etapa a doua, de 

acţionarii societăţii să anuleze acţiunile rămase nesubscrise şi să valideze printr-o hotarare 

numărul total de acţiuni valabil subscrise şi valoarea finala a capitalului social pana la un plafon 

maxim de 23.990.846 lei cu respectarea art. 236 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital. 

Hotararea de validare a valorii finale a capitalului social se publica in Monitorul Oficial al 

Romaniei partea a IV-a, într-un ziar local si intr-un cotidian national.  

 

       Hotărârea nr.6 

Art.1 – Se aprobă completarea Actului constitutiv al societăţii cu următoarele activităţi secundare: 

       2711 – Fabricarea motoarelor electrice, generatoarelorşi transformatoarelor electrice 

        2752 – Fabricarea de echipamente casnice neelectrice 

       2790 – Fabricarea altor echipamente electrice 

3250 - Fabricarea de dispozitive,aparate şi instrumente medicale şi stomatologice 

3511 – Producţia de energie electrică 

3530 – Furnizarea de abur şi aer condiţionat 

4321 – Lucrări de instalaţii electrice; 

4322 – Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat 

4329 – Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii 

4643 – Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio şi 

televizoarelor 

4649 – Comerţ cu ridicata a altor bunuri de uz gospodăresc 

4669 – Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente 

4674 – Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii 

sanitare şi de încălzire 

4778 – Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi în magazine specializate 

 

       Hotărârea nr.7 

Art.unic – Se aprobă ca dată de identificare a acţionarilor care urmează să beneficieze de 

drepturi şi asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor 

să fie 21.09.2009. 

 

 

          PREŞEDINTE AGEA,  

            Dumitru Bontas  

 

 

 

 


