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EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT: 
  

Începerea acţiunii de majorare a capitalului social conform Hotărârii nr. 01/07.03.2013 a Adunării Generale 
Extraordinare a Acţionarilor, prin demararea primei etape de subscriere: 

Prima etapă de majorare se va desfăşura în perioada 25.03.2013 – 24.04.2013. 
Majorarea de capital social se face prin emiterea unui număr de 40.000.000 acţiuni la valoarea nominală de 

0,1 lei. 
La acţiunea de subscriere pentru majorarea de capital social vor participa doar acţionarii înscrişi în registrul 

acţionarilor la data de înregistrare, care a fost stabilit ă de AGEA 22.03.2013. 
Subscrierea se va face doar prin exercitarea dreptului  de  preferinta  tuturor  actionarilor  societatii  prezenti  

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. Nu se percepe 
primă de emisiune. 
 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. 
 Cererea  de  subscriere poate fi obţinută de la sediul societăţii sau de pe site-ul WWW.ARMATURA.RO, 
unde se găsesc şi instrucţiunile privind modul de depunere a cererilor şi de achitare a acţiunilor subscrise. Cererile de 
subscriere pot fi completate în orice limbă de circulaţie internaţională. 
 Cererea  de  subscriere  se va completa cu toate datele pe care acţionarul le  cunoaşte, urmând ca numărul de 
acţiuni pe care-l poate alfa de la sediu societăţii prin apelarea numărului de telofon: 0264–41-00-59 sau pe site-ul 
societăţii accesând registrul acţionarilor afişat în format electronic. 

Cu dovada achitării acţiunilor subscrise poate  fi  transmisa  prin  fax  la  nr. 0264 / 41-00-59, şi transmisă 
în original pe poştă cu  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. 
 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. 

Instrucţiunile referitoare la a doua etapă se vor afişa pe site-ul societăţii şi se vor raporta la CNVM şi BVB 
după închiederea primei etape. 
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