INFORMARE PRIVIND MAJORAREA DE CAPITAL SOCIAL
Adunarea Generala a Actionarilor S.C. ARMATURA S.A. convocata in
sedinta extraordinara in data de 07.03.2013 a aprobat reducerea şi în acelaşi timp
majorarea capitalului social al companiei.
Reducerea şi majorarea de capital social al societăţii se va opera la Oficiul
Registrului Comerţului al Judeţului Cluj, la Oficiul de evidenţă a Valorilor Mobiliare
Bucureşti şi la Registrul BVB, adică la Depozitarul Central S.A. în acelaşi timp, în
conformitate cu prevederiel Art. 10 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.
Reducerea de capital social se face până la valoarea de “ZERO” a capitalului
social. Această măsura s-a adoptat ca urmare a analizei efectuate asupra situaţiilor
financiare preliminare pe luna decembrie 2012 şi raportat la situaţiile financiare pe 11
luni ale anului 2012. Acest fapt a fost confirmat şi prin situaţiile financiare prelimiare
pe anul 2012.
Având în vedere şi situaţiile financiare preliminare pe anul 2012 comunicate la
BVB şi CNVM, prin care s-a constat că, la sfârşitul anului 2012 capitalurile proprii,
adică, valoarea activului net al S.C Armătura S.A. vor avea o valoare negativă se
impunea luarea unei hotărâră clare în acest sens. Soluţiile care puteau fi adoptate
pentru soluţionarea problemei apărute la societatea comercială erau următoarele:
dizolvarea şi lichidarea societăţii, reducerea capitalului social sau majorarea
capitalului social.
Soluţia avută în vedere de către Consiliul de Administraţie, pentru a salva
interesele companiei şi pentru a reprezenta corect şi interesele acţionarilor şi aprobată
de adunarea generală extraordinară a acţionarilor cu un procent de 54,7 % din totalul
capitalului social şi 74,68 % din capitalul social prezent la adunarea generală, a fost
aceea de a efectua o reducere a capitalului social la valoarea de “ZERO”, având în
vedere valoarea capitalurilor proprii negative ale societăţii şi în acelaşi timp, majorarea
de capital social la valoarea de 4.000.000 lei.
Majorarea de capital social cu suma de 4.000.000 lei se va face prin aport în
numerar in lei si valuta . Majorarea se va face cu respectarea prevederilor Legii
31/1990 privind societatile comerciale, modificata si republicata, a Legii nr.
297/2004 şi a normelor de aplicare a acestei legi, prin acordarea dreptului de
preferinta tuturor actionarilor societatii înregistraţi in registrul actionarilor la data
de inregistrare 22.03.2013 , proportional cu numărul de actiuni detinute .
Pretul de vânzare este de 0,1 lei / actiune , numarul total de actiuni ce se
oferă spre subscriere este de 40.000.000 si fiecare actionar va putea sa subscrie
o actiune noua pentru o actiune detinuta .

Subscrierea se va face la sediul companiei din Cluj-Napoca str. Garii
nr.19 in perioada 25.03.2013 – 24.04.2013, de luni pâna vineri, intre orele 12 15, prin completarea cererii de subscriere care se va depune la Serviciul
Registratură al societăţii.
Acţionarii vor putea obţine formularele de subscriere de la sediul societăţii din
Cluj-Napoca str. Garii nr.19 sau de pe site-ul societăţii WWW.ARMATURA.RO.
Acţionarii vor putea subscrie în prima etapă atâtea acţiuni câte sunt înregistrate
în contul acestuia la data de înregistrare, adică data de 22.03.2013.
Cererea de subscriere se va completa cu toate datele pe care acţionarul le
cunoaşte, urmând ca numărul de acţiuni să-l poată afla de la sediul societăţii prin
apelarea numărului de telofon: 0264–41-00-59 sau pe site-ul societăţii accesând
registrul acţionarilor afişat în format electronic.
Cererile de subscriere pot fi completate în orice limbă de circulaţie
internaţională.
Dovada achitării acţiunilor subscrise poate fi transmisa prin fax la nr. 0264 /
41-00-59, şi transmisă în original pe poştă cu conditia ca aceasta sa fie insotita de
dovada platii tot în original.
Plata se va face integral la depunerea cererii de subscriere prin depunere
în cont a sumei sau prin virament bancar in contul societatii nr . RO38 RNCB
0106 0266 1501 0033 in RON sau in contul nr. RO11 RNCB 0106 0266 1501
0034 in EURO, deschise la BCR Sucursala Cluj-Napoca.
In cazul in care plata se face prin virament bancar , ultima zi de plata
acceptata in cadrul subscrierii este data de 24.04.2013 pentru prima etapă de
subscriere.
Actiunile nesubscrise in timpul perioadei de exercitare a dreptului de
preferinta, se vor redistribui actionarilor inregistrati la data de inregistrare, dupa
metoda “primul venit primul servit” si vor putea fi subscrise intr-o perioada de
5 zile de la expirarea perioadei de subscriere , adica intre 25.04.2013 –
30.04.2013, intre orele 12 - 15.
Actiunile ramase nesubscrise la incheierea acestor doua perioade de
subscriere vor fi anulate .
Pentru ambele etape de desfăşurare a acţiunii de subscriere, acţionarii vor fi
informaţi de modul de derulare prin publicarea rapoartelor curente la CNVM şi BVB
şi prin afişarea pe site-ul societăţii atât a acestor rapoarte cât şi a comunicatelor
referitoare la modul de derulare a etapelor de subscrisere şi a deciziilor referitoare la
modul cum s-a exercitat dreptul de preemţiune a acţionarilor.
Sumele incasate din vânzarea actiunilor vor fi utilizate pentru finantarea
activitatii de investitii, pentru retehnologizarea (tehnologii noi) si finantarea
activitatii curente, care sa ajute adaptarea societatii la cerintele pietii.
Alte informatii se pot obtine la telefon 0723 – 466 – 772.
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