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RAPORT CURENT 
 

Conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 
Data raportului: 14.06.2007 
S.C. "ARMĂTURA "S.A. 
Sediul social: Cluj-Napoca, Str. Gării nr. 19 
Numărul de telefon: 064/435367, 435391, fax: 064/435368 
Numărul de ordine la Registrul ComerŃului a jud. Cluj: J12/13/1991 
Cod unic de Înregistrare: RO 199001 
 

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT : 
 

Adunarea Generală a AcŃionarilor S.C. Arm ătura S.A., convocată în şedinŃa extraordinară în data de 
30.04.2007, a aprobat majorarea capitalului social al companiei cu suma de 4.764.961 lei, cu aport în numerar. 
 
Majorarea se va face cu respectarea Legii nr. 31/1990 privind societăŃile comerciale, modificată şi republicată, 
prin acordarea dreptului de preferinŃă tuturor acŃionarilor societăŃii prezenŃi în registrul acŃionarilor la data de 
înregistrare 20.05.2007, proporŃional cu numărul de acŃiuni deŃinute. 
 
PreŃul de vânzare este de 0,5 lei/acŃiune, numărul total de acŃiuni ce se vor vinde este de 9.529.922 şi fiecare 
acŃionar va putea subscrie 10 acŃiuni noi pentru 32 de acŃiuni detinute. 
 
Perioada de exercitare a dreptului de preferinŃă este de 30 de zile, iar subscrierea se va  face la sediul companiei 
din Cluj-Napoca, str. Gării nr.19 în perioada 20.06.2007 - 20.07.2007, de luni până vineri, între orele 12:00 – 
15:00, prin completarea cererii de subscriere, care se va depune la Serviciul Financiar, Contabilitate, AcŃionari. 
 
Cererea de subscriere poate fi solicitată şi, după completare, poate fi transmisă prin fax la nr. 0264 435368, cu 
condiŃia ca aceasta să fie insoŃită de dovada plăŃii. Plata se va face integral la depunerea cererii de subscriere sau 
prin virament bancar în următoarele conturi: Banca Comerciala Romana, Sucursala JudeŃeană Cluj, cod SWIFT: 
RNCB ROBU, RON: RO48 RNCB 0106 0266 1501 0047, EUR: RO21 RNCB 0106 0266 1501 0048, Banca 
Transilvania Cluj-Napoca, Cod SWIFT: BTRL RO22, RON: RO10 BTRL 0130 1206 B657 50XX, EUR: RO82 
BTRL 0130 4206 B657 50XX 
 
În cazul în care plata se face prin virament bancar, ultima zi de plată acceptată în cadrul subscrierii este data de 
20.07.2007. 
 
AcŃiunile nesubscrise în timpul perioadei de exercitare a dreptului de preferinŃă, se vor redistribui acŃionarilor 
înregistraŃi la data de înregistrare, după metoda “primul venit, primul servit“ şi vor putea fi subscrise într-o 
perioadă de 5 zile de la expirarea perioadei de subscriere, adică între 21.- 25.07.2007, între orele 12:00 – 15:00. 
 
AcŃiunile rămase nesubscrise la încheierea acestor două perioade de subscriere vor fi anulate. 
 
Sumele încasate din vânzarea acŃiunilor vor fi utilizate pentru finanŃarea activităŃii de investiŃii, pentru 
retehnologizarea (tehnologii noi) şi finanŃarea activităŃii curente, care să ajute adaptarea societăŃii la cerinŃele 
pieŃei. 

 
 

PREŞEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRA łIE 
Dr. MAXIMILIAN GESSLER 

 


