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1. Evenimente importante de raportat 

In data de 28.04.2009 la sediul S.C. MECHEL TARGOVISTE S.A. au avut loc 
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Ordinara a 
Actionarilor. Hotararile luate de catre actionari in cadrul acestei sedinte sunt 
transmise anexat. 
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S.c. MECHEL TARGOVISTE S.A.
 
Societate pe Actiuni
 

Sediul social: Targoviste, Soseaua Gaesti, nr.9-ll, jud. Dambovita 
Numar de telefon/fax: 0245 630439; 632345; 634173 /0245 217846 
E-mail: mechel@mechel-tgv.ro, www.mechel.com, www.mechel-tgv.ro 
Codul unic de inregistrare: RO 913720 din 30.11.1992 
Inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Dambovita sub nr.: 115/284/04.02.1991 
Capital social subscris si varsat: 172.125.307,50 lei 

Actionarii Societatii Comerciale MECHEL TARGOVISTE SA, reuniti la sediul societatii in Adunarea 

Generala Extraordinara din data de 28 aprilie 2009, orele 10
00

, prima convocare, in conformitate cu 
dispozitiile statutare si legale, au adoptat urmatoarele: 

HOTARARI: 

Hotararea nr. 1 - "Se aproba modificarea Actului Constitutiv al societatii dupa cum urmeaza: 
La Capitolul 5. Consiliul de Administraţie 

La Articolul 17 Organizare, art 17.1 se modifica si devine: 
,,17.1 MECHEL TARGOVISTE este administrată de către Consiliul de Administraţie, format din 

5 membri. Membrii Consiliului de Administratie (administratorii) pot avea calitatea de acţionari. 

Administratorii pot fi persoane fizice sau juridice, romane sau straine." 
La Articolul 18. Functionare, art. 18.8 se modifica si devine: 

,,18.8. (1) Consiliul de administraţie poate crea comitete consultative formate din cel puţin 2 
membri ai consiliului şi însărcinate cu desfăşurarea de investigaţii şi cu elaborarea de recomandări pentru 
consiliu, în domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor, auditorilor interni şi 

personalului, sau cu nominalizarea de candidaţi pentru diferitele posturi de conducere. Comitetele vor 
înainta consiliului, în mod regulat, rapoarte asupra activităţii lor. 

(2) Cel puţin un membru al fiecărui comitet creat în temeiul alin. (1) trebuie să fie administrator 
neexecutiv independent. Comitetul de audit şi cel de remunerare vor putea fi formate numai din 
administratori neexecutivi. Cel puţin un membru al comitetului de audit va trebui să deţină experienţă în 
aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar" 

Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi. 

Hotararea nr. 2. - "Se aproba ca data de inregistrare pentru aceasta Adunare Generala a Actionarilor data 
de 29.05.2009." 

Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi. 

Hotararea nr. 3 - "Se imputerniceste domnul Safta Dorel - Sef Serviciu Juridic in cadrul S.c. Mechel 
Targoviste S.A. - cu aducerea la indeplinire a formalitati lor legale pentru publicarea si inregistrarea 
hotararilor adoptate in prezenta sedinta, inclusiv semnarea si depunerea actului constitutiv actualizat la 
Registrul Comertului." 

Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi. 

Actionarii prezenti si/sau reprezentati la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor detin un numar 
de 65.769.367 actiuni, adica 95,525 % din capitalul social al S.C. MECHEL TARGOVISTE S.A. 
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I S.c. MECHEL TARGOVISTE S.A. 
Societate pe Actiuni 

Sediul social: Targoviste, Soseaua Gaesti, nr.9-11, jud. Dambovita 
Numar de telefon/fax: 0245 630439; 632345; 634173 /0245217846 
E-mail: mechel@mechel-tgv.ro, www.mechel.com, www.mechel-tgv.ro 
Codul unic de inregistrare: RO 913720 din 30.11.1992 
Inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Dambovita sub nr.: Jl5/284/04.02.l991 
Capital social subscris si varsat: 172.125.307,50 lei 

Actionarii Societatii Comerciale MECHEL TARGOVISTE SA, reuniti in Adunarea Generala Ordinara din 
00 

data de 28 aprilie 2009, orele 11-, prima convocare, in conformitate cu dispozitiile statutare si legale, au adoptat 
urmatoarele : 

HOTARARI: 

Hotararea nr. 1 - "Se aproba Raportul Administratorilor asupra activitatii desfasurate si rezultatelor obtinute in
 
exercitiul financiar 01.01- 31.12.2008."
 

Hotararea a fost adoptata cu majoritate de voturi, cu 95,937 % voturi pentru, 4,063 % abtineri, nici un vot
 
impotriva, din totalul de 68.554.723 voturi exprimate, dupa prezentarea raportului administratorilor, raportului
 
auditorului financiar si a situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2008.
 

Hotararea nr. 2 - "Se aproba situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar incheiat la 31.12.2008.
 
Situatiile financiare cuprind: bilantul contabil, contul de profit si pierdere, date informative, situatia activelor
 
imobilizate, situatia modificarii capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, politici contabile si note
 
explicative.
 
Principalii indicatori realizati sunt: active imobilizate = 255.018.986 lei; active circulante = 236.087.891 lei;
 
capitaluri proprii = 314.049.855 lei. Cifra de afaceri neta = 1.107.164.182 lei; venituri totale = 1.212.007.523 lei;
 
cheltuieli totale = 1.101.490.341 lei; profit brut = 110.517.182 lei; profit net = 106.330.964 lei."
 

Hotararea a fost adoptata cu majoritate de voturi, cu 95,937 % voturi pentru, 4,063 % abţineri, nici un vot
 
impotriva, din totalul de 68.554.723 voturi exprimate, dupa prezentarea raportului administratorilor, raportului
 
auditorului fmanciar si a situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2008.
 

Hotararea nr. 3. - "Se aproba repartizarea profitului contabil aferent anului 2008 in suma de 106.330.964,31 lei,
 
dupa cum urmeaza: 

- constituirea de rezerve legale in proportie de 5%, in suma de 5.537.643,00 lei; 
- acoperirea pierderilor contabile din corectarea erorilor din anii precedenti, in suma de 86.039.284,47 lei; 
- acoperirea partiala a pierderii contabile din anul 2001, in suma de 14.754.036,84 lei." 

Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi.
 

Hotararea nr. 4 - "Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2009.
 
Principalii indicatori prevazuti sunt: venituri totale = 571.258.705 lei; cheltuieli totale = 552.664.200 lei; rezultatul
 
brut (profit) = 18.594.505 lei."
 

Hotararea a fost adoptata cu majoritate de voturi, cu 95,937 % voturi pentru, 4,063 % abţineri, nici un vot
 
impotriva, din totalul de 68.554.723 voturi exprimate.
 

Hotararea nr. 5 - "Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul
 
financiar 2008."
 

Hotararea a fost adoptata cu majoritate de voturi, cu 95,937 % voturi pentru, 4,063 % abţineri, nici un vot
 
impotriva, din totalul de 68.554.723 voturi exprimate.
 

Hotararea nr. 6 - "Se aproba incetarea mandatelor de membri ai Consiliului de Administratie acordate domnilor
 
Vladimir Polin si Viatcheslav Shmyga. Se revoca din functia de membri ai Consiliului de Administratie domnii
 
Vladimir Polin si Viatcheslav Shmyga."
 

mailto:mechel@mechel-tgv.ro


/
 
Revocarea membrilor Consiliului de Administratie nominalizati a fost supusa votului secret, pentru fiecare membru 
in parte. Hotararea a fost adoptata cu majoritate de voturi, cu 95,937 % voturi pentru, 4,063 % abţineri. nici un vot 
impotriva, din totalul de 68.554.723 voturi exprimate. 

Hotararea nr. 7 - "Se aleg in functia de membri ai Consiliului de Administratie domnul Andrey Osipov, cetatean al 
Federatiei Ruse, pasaport seria 63 nr. 7838653 eliberat de autoritatile Federatiei Ruse la data de 24.06.2008 si S.c. 
Mechel East Europe Metallurgica1 Division S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul in Targoviste, Sos. Gaesti, 
Of. 9-11, judetul Dambovita, inregistrata la ORC Dambovita cu nr. 115/1388/21.10.2008, Cod fiscallCUI : 
R024633 123, avand ca reprezentant permanent pe dl. Viatcheslav Shmyga, cetatean al Federatiei Ruse, identificat 
cu pasaport seria 51 Of. 1809115 eliberat de autoritatile Federatiei Ruse la data de 14.01.2008." 

Alegerea membrilor Consiliului de Administratie nominalizati a fost supusa votului secret, pentru fiecare membru 
in parte. Hotararea a fost adoptata cu majoritate de voturi, cu 95,937 % voturi pentru, 4,063 % abţineri, nici un vot 
impotriva, din totalul de 68.554.723 voturi exprimate. 

Hotararea nr. 8 - "S.c. Mechel East Europe Metallurgical Division S.R.L., avand ca reprezentant permanent pe dl. 
Viatcheslav Shmyga, se numeste Presedinte al Consiliului de Administratie." 

Hotararea a fost adoptata cu majoritate de voturi, cu 95,937 % voturi pentru, 4,063 % abţineri, nici un vot 
impotriva, din totalul de 68.554.723 voturi exprimate. 

Hotararea nr. 9 - "Durata mandatului noilor membri al Consiliului de Administratie este pana la data de 
18.04.2012." 

Hotararea a fost adoptata cu majoritate de voturi, cu 95,937 % voturi pentru, 4,063 % abţineri, nici un vot 
impotriva, din totalul de 68.554.723 voturi exprimate. 

Hotararea Of. 10 - "Art. 1. Se imputerniceste actionarul majoritar Mechel International Holdings AG care isi va 
desemna un reprezentant legal sa negocieze si sa semneze contractul de administrare incheiat cu administratorul 
Mechel East Europe Metallurgical Division S.R.L. 
Art. 2. Se aproba o remuneratie bruta lunara de 1.655 lei cuvenita celorlalti administratori. 
Art. 3. Remuneratia lunara se acorda administratorilor in conditiile in care au participat la cel putin una din 
sedintele Consiliului de Administratie convocate in ultimele 6 luni anterioare celei pentru care se acorda 
remuneratia. 
Art. 4. Remuneratiile stabilite la lit. b) nu se acorda administratorilor executivi (numiti directori ai societatii de 
catre Consiliul de Administratie) care vor beneficia numai de remuneratia aprobata de Consiliul de Administratie 
pentru calitatea de director in care au fost numiti. 
Art. 5. Se aproba limitele maximale de remunerare in cuantum brut de 30.000 lei/luna pentru Directorul General si 
de 28.000 leilluna pentru alti directori numiti de Consiliul de Administratie, sume la care se vor adauga prime de 
sarbatori si vacanta in conditii si cuantumuri similare cu cele acordate salariatilor societatii. 
Art. 6. Consiliul de Administratie va putea aproba remunerarea suplimentara a administratorilor persoane fizice 
insarcinati cu functii specifice in cadrul Consiliului in limitele sumei de 345 lei brut administrator / luna. 
Art. 7. Se aproba limitele maxime ale primelor de asigurare platite de societate pentru administratori si directori in 
suma de 15.000 USD / an. 
Art. 8. Prevederile art. 2 - 7 se vor aplica incepand cu 01.01.2009 pana la Adunarea Generala a Actionarilor de 
aprobare a situatiilor financiare ale anului 2009. Se aproba remuneratia bruta lWlara de 14.801 leilluna pentru 
perioada 27.11.2008 pana la 01.01.2009 si de 16.430 leilluna pentru perioada 01.01.2009 pana la data prezentei 
pentru Presedintele Consiliului de Administratie. 
Art. 9. Membrii Consiliului de Administratie si directorii societatii numiti de Consiliul de Administratie vor 
beneficia de decontarea, pe baza documentelor justificative, a cheltuielilor de cazare, diuma, transport si a altor 
cheltuieli, pentru deplasarile in interes de serviciu in tara si in strainatate." 

Hotararea a fost adoptata cu majoritate de voturi, cu 95,937 % voturi pentru, 4,063 % abţineri, nici un vot 
impotriva, din totalul de 68.554.723 voturi exprimate. 

Hotararea nr. 11 - "Se aproba ca data de inregistrare pentru aceasta Adunare Generala a Actionarilor data de 
29.05.2009." 

Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi. 



! 

Hotararea nr. 12 - "Se imputemiceste domnul Safta Dorel- Sef Serviciu Juridic in cadrul S.C. Mechel Targoviste 
S.A. - cu aducerea la indeplinire a formalitatilor legale pentru publicarea si inregistrarea hotararilor adoptate in 
prezenta sedinta." 

Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi. 

Aetionarii prezenti si/sau reprezentati la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor detin un numar de 68.554.723 
actiuni, adica 99,57 % din capitalul social al S.c. MECHEL TARGOVISTE S.A. 
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