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CĂTRE: 
FAX: 

BURSA DE VALORI BUCURESTI 
02113079517; 307 9519 

FAX: 
COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE 
021 1326 68 48 

RAPORT CURENT 
conform prevederilor Legii nr.297/2004 privind piata de capital si Regulamentului nr.1I2006 privind 
emitentii si operatiunile cu valori mobiliare 
Data raportului: 05.07.2010 . 
Denumirea entitatii emitente: S.c. MECHEL TARGOVISTE S.A. 
Sediul social: Targoviste, Soseaua Gaesti nr.9-11,jud. Dambovita 
Numar de telefon/fax: 0245 630439; 632345; 634173/ 0245217846 
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 913720 din 30.11.1992 
Numar de ordine in Registrul Comertului: Jl5/284/04.02.1991 
Capital social subscris si varsat 172.125.307,50 lei 
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti 

Evenimente importante de raportat: 

Va transmitem anexat Comunicatul emis cu privire la articolul aparut in ziarul "BURSA" în data de 
01.07.2010. 
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9-11 Gaesti Street, 130087 Targoviste, Romania 
Office phone: +40 245 632-227 
Fax: +40 245 632-959 
E-mail: mechel@mechel-tgv.ro 
http: www.mechel.com 

COMUNICAT 
 

La data de 1 iulie 2010 ziarul „BURSA” a publicat un articol care conţine 
numeroase informaţii false, care nu corespund realităţii, şi care afectează imaginea Mechel 
OAO şi a companiilor controlate, a acţionarilor acestora,  fiind necesară dezminţirea 
oficială a unor astfel de informaţii false. Si anume: 

 
Deciziile în cadrul societăţilor controlate de către Mechel OAO  sunt luate  pe principii de 
utilitate economica si niciodata nu au fost si nu vor fi influentate de situatia geopolitica. 
 

Subliniem ca Mechel Targoviste, in momentul de fata, onoreaza toate comenzile primite de 
la entitati romanesti din domeniul apararii si este deschisa sa execute asemenea comenzi si 
in viitor, indiferent de tara de destinatie a produselor.    
 

Informatiile despre faptul ca sectia Forja de Blocuri si Bare (F.B.B) a “redus brusc” 
productia nu sunt corespunzatoare situatiei reale. Capacitatile de productie ale sectiei nu 
s-au schimbat. Incarcarea capacitatilor depinde numai de conjunctura pietei, care in 
momentul de fata, in Europa de Est in general si in Romania in particular, reflecta o 
semnificativa diminuare a cererii. Cu toate acestea, Mechel elaboreaza un program de 
reabilitare a sectiei FBB, care prevede optimizarea tehnologiilor si cresterea 
profitabilitatii sectiei.  
 

Referitor la vanzarea a 2 utilaje de forjare radiala SXP16 si SXP26 din sectia F.B.B. 
Mechel Targoviste, trebuie precizat următoarele: 
 

1) Tranzactia s-a efectuat in deplina conformitate cu legislatie in vigoare.  
2) Tranzactia s-a efectuat tinand cont de principiul preţului de piaţă. Combinatul 

Mechel Targoviste a incasat contravaloarea echipamentului la nivelul stabilit de un 
evaluator autorizat, selectat prin licitaţie. Valoarea utilajelor a fost evaluata de 
catre un expert independent, membru al Asociatiei Nationale a Evaluatorilor din 
Romania (ANEVAR), in conformitate cu Standardele Internationale de Evaloare 
(IVS)  si recomandarile ANEVAR, reprezentând  pretul de piata, care este valabil 
pentru vanzarea acestui bun pe piata libera.  

3) Informatiile  referitoare la  vânzarea celor două utilaje au fost facute publice 
anterior efectuarii respectivei tranzacţii. Toate partile interesate au avut 
posibilitatea de a achizitiona caietul de sarcini si de a participa la licitatie.  

4) Cât priveşte semnificaţia respectivelor utilaje pentru industria militară şi a 
capacităţilor producţiei pentru apărare ţinem să menţionăm că, încă din anul 2000 
pe aceste utilaje nu au mai fost executate comenzi pentru produse cu destinaţie 
militară, iar prin adresa nr. 230006/07.01.2003 a Ministerul Industriei şi 
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Resurselor, Direcţia Specială ne-a comunicat că  „Obiectivul Forja de Blocuri şi 
Bare Speciale aferent SC COST SA Târgovişte nu a mai fost menţinut în Lista 
agenţilor economici şi a capacităţilor producţiei pentru apărare”. În acelaşi sens 
facem referire şi la autorizarea exportului utilajelor mai sus menţionate, fapt care 
denotă verificarea şi confirmarea de către autorităţile vamale a legalităţii 
exportului, autorităţi care, prin semnarea formularului nr.676/14.05.2010 şi 
782/31.05.2010 au confirmat că respectivele utilaje nu se încadrează în lista 
produselor cu dublă utilizare, supuse regimului de control la export potrivit 
Regulamentului CE nr.428/2009. 

5) Mechel nu a avut si nu are în prezent intentia  înstrăinării utilajului SXP55.  
 
Motivele vanzarii utilajelor sus mentionate au fost prezentate deja redactiei. Insa, dorim 
sa precizam inca o data considerentele pur comerciale care au determinat încheierea 
acestei tranzactii. Pentru a se adapta noilor realităţi generate de criza economică, pe care 
le traversează atât economia românească in general, cât şi agenţii economici ce activează 
în industria metalurgică in special, Mechel Targoviste, al cărei obiect de activitate se 
circumscrie acestei ramuri industriale, a luat decizia valorificării optime a utilajelor 
neutilizate. 
 

Aceste măsuri sunt dictate exclusiv de necesitatea creşterii competitivităţii şi păstrării 
doar acelor capacităţi productive care sunt realmente utilizate si profitabile, presupunand  
inclusiv valorificarea prin vânzare a unor utilaje aflate în patrimoniul societăţii, care nu 
au mai fost folosite o perioada indelungata şi care au generat până la ora actuală doar 
cheltuieli cu întreţinerea şi depozitarea lor. 
 

Informaţia prezentată mai sus şi motivele expuse au fost bine cunoscute de către liderul 
sindical M. Toma care este citat în respectivul articol, care participă la toate şedinţele 
operative ale conducerii Mechel Târgovişte şi căruia îi sunt aduse la cunoştinţă deciziile 
organelor de conducere, circumstanţe care denotă fără echivoc caracterul tendenţios al 
afirmaţiilor acestuia.   
 

Cât priveşte afirmaţiile total nefondate făcute vis-a-vis de acţionarul majoritar vă 
comunicăm că Mechel OAO este o societate cotată la bursa din New York (NYSE), astfel 
încât în conformitate cu regulile pieţei de capital informaţia cu privire la deţinerile în 
societatea cotată sunt publice iar raportările obligatorii ale acţionarilor semnificativi  
asigură o maximă transparenţă asupra structurii deţinerilor, eliminand orice speculaţii de 
natura celor apărute în articolul vizat.  
 

Grupul Mechel activează pe piaţa României de mai mulţi ani şi a câştigat încrederea 
clienţilor în calitate de partener sigur şi investitor solid care investeşte resurse importante 
în dezvoltarea industriei româneşti, in ultimii ani in modernizarea intreprinderilor 
româneşti Mechel a investit mai mult de 140 milioane USD.  
 
Victor Dyshlevich 

 
Director General al 
S.C. Mechel East Europe Metallurgical Division S.R.L. 


