
 
 

PROIECT HOTĂRÂRE NR. …../………………………. 
a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor de la ARMĂTURA"S.A. Cluj-Napoca 

 emisă în baza procesului-verbal nr. …./…………………. 
 

Adunarea Generală Extrardinară a Acţionarilor de la ARMĂTURA"S.A. Cluj-Napoca 
întrunită la data de ……………………………, aflată la ……………… convocare, cu o 
participare reprezentând ……………. % din capitalul  social subscris şi vărsat a hotărât astfel 
asupra problemelor cuprinse pe ordinea de zi a Adunărilor Generale Extraordinară a 
Acţionarilor. 

1. Ratifică regulamentul de desfăşurare a adunărilor generale la Armătura S.A.   
2. Aprobă reducerea şi majorarea de capital social al societăţii în conformitate cu prevederile 

Art. 153 24  raportat la prevederile Art. 10 alin. 2 din Legea nr. 31/1990 republicată cu toate 
modificările şi completările ulterioare, având în vedere că AGEA din 29.04.2014 a respins 
propunerea de dizolvare a societăţii. 

2.1. Aprobă reducerea capitalului social al societăţii la valoarea de 400.000 lei, prin 
micşorarea numărului de acţiuni a fiecărui acţionar de la 10 acţiuni la 1 (una) acţiune ca urmare a 
pierderilor suferite de societate. 

2.2. Aprobă majorarea capitalului social la valoarea de 4.000.000 lei prin emiterea unui 
număr de 36.000.000 acţiuni la un preţ de subscriere egal cu valoarea nominală de 0,1 lei/acţiune. 
Acţiunile vor putea fi subscrise doar de către acţionari prin exercitarea dreptului de preferinţă. 
Drepturile de preferinţă nu vor putea fi tranzacţionate..  
 3. Aprobă mandatarea Consiliului de Administraţie de a contacta o societate specializată în 
vederea întocmirii unui prospect de acţiuni pentru majorarea capitalului social al societăţii. 
 4. Aprobă mandatarea Consiliului de Administraţei de a efectua toate formalităţile necesare 
realizării reduceriii şi majorării capitalului social, inclusiv semnarea de către Preşedintele Consiliului 
de Administraţie a hotărârilor de reducere şi majorarea a capitalului social, a actului constitutiv 
actualizat  şi a actelor necesare pentru înregistrarea acestor modificări la ORC Cluj, ASF şi BVB. 
 5. Aprobă prelungirea termenului de rambursare a creditului către acţionarul Herz Armaturen 
Viena GMbH cu o perioadă de un an. 
 6. Aprobă data de înregistrare pentru aplicarea hotărârii adunării generale extraordinare a 
acţionarilor ca fiind 27.02.2015,iar ex-date 26.02.2015.  
 7. Aprobă mandatarea Preşedintelui Consiliului de Administraţie de a semna hotărârea 
adunării generale şi mandatarea d-lui Gaziuc Todor pentru efectuarea formalităţilor de înregistrare a 
acesteia la ORC Cluj. 
 Prin mandat acordat de adunarea generală semnează: 
 

PREŞEDINTELE 
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A AC ŢIONARILOR, 

 
 
 

SECRETAR 


