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Eveniment important de raportat:
Stadiu litigii în care este implicată societatea

În prezent, pe rolul instanţelor există următoarele litigii în care societatea ARMĂTURA SA
este parte:
1.
Dosar nr. 21/1285/2017 al Tribunalului Specializat Cluj, avand ca obiect o cerere
de anulare a hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor ARMATURA SA din data de
31.08.2016. Cererea a fost promovata de societatea BROADHURST INVESTMENTS LIMITED.
Acţiunea a fost admisă în fond de instanţă, hotărârea nefiind încă comunicată
2.
Dosar nr. 210/1285/2017 al Tribunalului Specializat Cluj, avand ca obiect o cerere
de anulare a hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor ARMATURA SA din data de
12.12.2016. Cererea a fost promovata de societatea BROADHURST INVESTMENTS LIMITED
impotriva societatii ARMATURA SA.
Solutionarea acestui dosar a fost suspendata pana la solutionarea cauzei ce a facut obiectul
dosarului nr. 21/1285/2016.
3.
Dosar nr. 481/1285/2017 al Tribunalului Specializat Cluj, avand ca obiect
autorizarea convocarii a doua adunari generale ale societatii ARMATURA SA, una ordinara si una
extraordinara.
Cererea a fost promovata de HERZ ARMATUREN impotriva societatii ARMATURA SA.
In dosar au formulat cerere de interventie societatea SWISS CAPITAL SA, respectiv DANILĂ
ROBERT IULIAN, cereri care au fost respinse în principiu de către instanţa de fond, dar admise în
principiu de curtea de apel.
Termen 11.12.2018.
4.
Dosar nr. 977/211/2017 al Judecatoriei Cluj-Napoca in care societatea
ARMATURA SA a avut calitatea de inculpat, fapta retinuta in sarcina sa fiind aceea de vatamare
corporala din culpa a partii vatamate BAGUTIU MARIA. Instanţa de fond a achitat societatea
ARMĂTURA, iar BĂGUŢIU MARIA a declarat apel împotriva sentinţei instanţei de fond.
În cauză urmează a se stabili termen pentru judecarea apelului.
5.
Dosar nr. 17110/211/2018 al Judecătoriei Cluj-Napoca, având ca obiect plângere
contravenţională împotriva procesului verbal de constatare a contravenţiei întocmit de ANRE.
Instanţa de fond a admis plângerea formulată
6.
Dosar nr. 5668/99/2010 al Tribunalului Iasi, dosar in care se judeca falimentul
societatii GRUP ARTERA SRL, societate fata de care ARMATURA SA are calitatea de creditor.
Următorul termen de judecata este fixat in data de 09.01.2019
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