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HOTARAREA  

ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR 

S.C. URB RULMENTI SUCEAVA S.A. 

NR. 2 din data de 11.07. 2014 

                

           ACTIONARII S.C. URB RULMENTI SUCEAVA S.A.,  societate pe actiuni înfiinţată legal şi 

funcţionând conform legilor din România, Cod Unic de Înregistrare RO 717936, înmatriculată la 

Registrul Comerţului SUCEAVA sub nr. J33/436/1991  ("Societatea"), 

S-au intrunit in sedinta la data de 11.07.2014, orele 12.., la sediul Societatii, detinand  împreună 

10.755.686 reprezentand 95,3835 % din capitalul social al Societatii, denumiţi în continuare împreună 

„Acţionarii”, astfel cum sunt enumerati mai jos:  

S.C. BAD RULMENTI S.A. cu sediul in Brasov, str.Zizinului , nr.111, Jud. Brasov, cod 500407, 

inregistrata la ORC Brasov sub nr.J/08//34/1991, CUI RO1094542 , detinatoare a  6.828.610 actiuni , 

reprezentand 60,5581% din numarul total de actiuni; 

S.C. CIAD SRL cu sediul in str. Lev N. Tolstoi  nr.26, parter, ap.1, sector 1, inregistrata la O.R.C. 

Bucuresti sub nr. J40/26095/1993, CUI RO 4977050, detinatoare a 2.136.936 actiuni, reprezentand  

18,9510% din numarul total de actiuni; 

S.I.F. MOLDOVA S.A. BACAU cu sediul in mun. Bacau, str. Pictor Aman 94C, cod postal: 600164, 

detinatoare a 1.790.020 actiuni reprezentand 15,8744 % din numarul total de actiuni; 

Birsan Carmen  domiciliata in Suceava, str. Slatioara 6, detinatoare a 40 actiuni reprezentand 

0,0000035 % din numarul total de actiuni; 

Skokan Niculae domiciliat in Suceava, Bld. G. Enescu  nr. 2, detonator a 80 actiuni reprezentand 

0,000007% din numarul total de actiuni; 

           Toate condiţiile prevăzute de lege şi de documentele societare pentru ţinerea unei adunări valide 

au fost  îndeplinite. 

Ordinea de zi a sedintei fiind aprobata in unanimitate de Actionari, după analizarea în detaliu a 

punctelor de pe ordinea de zi şi în urma dezbaterilor corespunzătoare; 

                                                     

                                                  ACTIONARII  AU  HOTĂRÂT   

 

1. Actionarii aproba urmatoarele modificari privind imprumutul contractat de Societate de la Banca 

Comerciala Romana S.A (“Banca”)  in baza contractului  de împrumut nr. 66/11.02.2000 încheiat de 

Societate, în calitate de împrumutat si Banca, in calitate de creditor (“Contractul de Credit”): , 

prelungirea duratei facilitatii la 22.05.2015 si completareaa garantiilor aprobate prin Hotararea 

nr.3/05.04.2013; 

Voturi   pentru……10.755.686 actiuni ……..impotriva ……-………….abtinere…………-……… 
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2. Actionarii aproba urmatoarele modificari privind imprumutul contractat de Societate de la Banca 

Comerciala Romana S.A (“Banca”)  in baza contractului  de împrumut nr. 143/20.09.2004 încheiat de 

Societate, în calitate de împrumutat si Banca, in calitate de creditor (“Contractul de Credit”): , 

prelungirea duratei facilitatii la 22.05.2015 cu rambursarea in 13 rate pana la aceasta data si 

completareaa garantiilor aprobate prin Hotararea nr.3/05.04.2013; 

Voturi    pentru…10.755.686 actiuni …....impotriva ……-……………….abtinere…………-……… 

3. Contractele de Credit mentionate anterior raman garantate cu garantiile deja constituite conform 

Hotararii AGEA nr. 3/05.04.2013, astfel cum acestea sunt descrise in Contractele de Credit.
 
 

In plus fata de garantiile deja constituite, Contractele de Credit mentionate la punctele 1 si 2 sunt 

garantate pe o perioada de 2 ani si cu urmatoarele garantii noi: 

a. Contract/e de ipoteca mobiliara incheiat/e intre Banca si Societate, prin care Societatea constituie in 

favoarea Bancii o ipoteca asupra bunurilor mobile descrise mai jos: 

 Creantele din contractele comerciale incheiate de catre Societate inregistrate sub numarul 

58/16.01.2013 si numarul  2131/2007, cu modificarile si completarile ulterioare; 

b.  biletele  la ordin  emise de Societate in favoarea Bancii in alb, fara protest  cate unul pentru fiecare 

din cele doua contracte; 

Voturi  pentru……10.755.686 actiuni .…..impotriva …………-……….abtinere…………-……… 

4. Ratifica documentele contractuale de prelungire a creditelor ,  Act aditional nr. 3/16.05.2014 si anexele 

acestuia la Contractul de credit nr. 66/11.02.2000 si Act aditional nr. 3/16.05.2014 si anexele acestuia 

la Contractul de credit nr. 143/20.09.2004. 

Voturi  pentru……10.755.686 actiuni ……..impotriva…………-…………….abtinere…………-…… 

5. Autorizeaza si imputerniceste în numele şi pe seama Societăţii pe dl. CIMPOESU GHEORGHE  

cetatean roman, identificat cu CI seria SV, nr. 763746 in calitate de director general si pe dna 

AMIHAESE GICA cetatean roman, identificat cu CI seria SV, nr.826646 pentru a indeplini 

urmatoarele: 

a. să semneze, să furnizeze, sa negocieze şi să încheie în numele şi pe seama Societăţii orice 

amendamente la Documentele de Finantare, precum si  orice alte documente în legătură cu 

Documentele de Finantare (indiferent de forma in care sunt incheiate, incluzand, fara limitare acte 

aditionale viitoare, scrisori privind comisionele, cereri, cereri de tragere, instructiuni, comunicari, 

anexe, notificari, modificari ale scadentei creditului, modificari privind comisioanele, scopul sau 

utilizarea creditului, novatii, modificari ale obligatiilor Societatii etc); 

b. să îndeplinească orice formalităţi si in general sa indeplineasca si sa efectueze pe seama Societăţii orice 

acţiune pe care o considera necesară, adecvata sau recomandabila pentru a angaja Societatea in vederea 

indeplinirii hotararilor din prezenta, in fata autoritatilor relevante, notarului public, autoritatilor centrale 

si locale, oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara, Arhivei Electronice de Garantii Reale Mobiliare, 

Registrului Comertului etc, dupa cum va fi cazul;  
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c. să imputerniceasca alte persoane fizice sau juridice, la alegerea sa, care să îndeplinească oricare din 

îndatoririle menţionate în prezenta, iar aceste alte persoane vor avea autoritate deplină să acţioneze in 

numele si pe seama Societăţii, semnatura lor fiindu-ne opozabila. 

Imputernicirea acordata in conformitate cu punctul 5 de mai sus este valabila pana la data la care Banca 

confirma in scris indeplinirea de catre Societate a tuturor obligatiilor din Documentele de Finantare. 

Voturi  pentru….10.755.686 actiuni .…..impotriva…………-………….abtinere…………-……… 

6. Aproba data de  28.07.2014 ca data de inregistrare. 

Voturi  pentru…10.755.686 actiuni …....impotriva………-…………….abtinere…………-……… 

 

 

PRESEDINTE AGEA                                                                     SECRETAR AGEA 

         MIHALCEA PAUL DORU                                                               BIRSAN CARMEN 

 

 

 

 

 


