BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA
pentru
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. MECHEL CAMPIA TURZII
S.A.
programata pentru data de 12.11.2012, orele 1600 (sau 13.11.2012, orele 1600 a doua
convocare) la sediul S.C. MECHEL CAMPIA TURZII S.A.
situat in Campia Turzii , str. Laminoristilor, nr. 145, judet Cluj
1.

Numele/denumirea actionarului: ____________________________________
cu adresa in : ____________________________________________________
_________________________________________________________________
___________
Date de identificare : ___________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Numar de actiuni detinute la data de referinta (02.11.2012) : _____________
Ponderea detinuta raportat la numarul total de actiuni, la data de referinta
(02.11.2012): _____________
Numar de drepturi de vot: ________________

2. Numele/denumirea reprezentantului legal: ___________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Date de identificare : __________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3. Actionarul / Reprezentantul legal va exercita dreptul de vot dupa cum
urmeaza:
Punctul 1 de pe Ordinea de zi :
1) a) Ratificarea contractului de împrumut datat 13.06.2012 prin care S.C.
Mechel Campia Turzii S.A. a contractat un împrumut în valoare de 5.000.000 EUR, cu
termen de rambursare până la 13.12.2012, cu o dobândă fixă de 5% pe an, de la
Skyblock Limited Cipru;
b) Consiliul de Administraţie va putea aproba prelungirea contractului de
împrumut cu până la un an.
PENTRU

ABTINERE

IMPOTRIVA

Punctul 2 de pe Ordinea de zi :
1

2) a) Ratificarea contractului de împrumut datat 19.07.2012 prin care S.C.
Mechel Campia Turzii S.A. a contractat un împrumut în valoare de 43.000.000 EUR, cu
termen de rambursare până la 19.07.2013, cu o dobândă fixă de 5% pe an, de la
Skyblock Limited Cipru, destinat finanţării cheltuielilor de capital, inclusiv pentru
rambursarea liniilor de credit bancare;
b) În vederea garantării executării obligaţiilor S.C. Mechel Campia Turzii S.A. ce
decurg din contractul de împrumut de la Skyblock Limited Cipru în valoare de
43.000.000 EUR, aprobarea constituirii unor garanţii în favoarea Skyblock Limited
Cipru asupra oricăror bunuri imobile şi/sau mobile ale S.C. Mechel Campia Turzii S.A.,
care vor fi individualizate cu ocazia încheierii contractelor de ipotecă imobiliară şi
mobiliară şi aprobate prin Hotărârea Consiliului de Administraţie, sub condiţia ca
valoarea contabilă rămasă la 31.08.2012 cumulată a acestora să nu depăşească valoarea
împrumutului de 43.000.000 EUR, calculată în echivalent lei la cursul BNR din data de
31.08.2012.
c) Mandatarea Consiliului de Administraţie al S.C. Mechel Campia Turzii S.A. să
aprobe lista bunurilor imobile şi mobile ale S.C. Mechel Campia Turzii S.A. constituite
în garanţie în favoarea Skyblock Limited Cipru în limitele aprobate la lit. b).
d) Mandatarea domnului Fedorov Sergei, cetătean al Federatiei Ruse, cu
reşedinţa în Turda, str.1 Decembrie 1918, nr.6B, ap.2, judeţul Cluj, posesor al
pasaportului nr. 71 0735178 eliberat de autorităţile Federatiei Ruse la data de
20.05.2010, cu valabilitate până la data de 20.05.2020, în calitate de Director General al
Societăţii numit prin Decizia Consiliului de Administraţie nr. 35 din 16.10.2010, sau, în
lipsa acestuia, a doamnei Fedorova Tamara, cetătean al Federaţiei Ruse, cu reşedinţa în
Turda, str.1 Decembrie 1918, nr.6B, ap.2, judeţul Cluj, posesoare a paşaportului nr. 71
0735172 eliberat de autoritătile Federaţiei Ruse la data de 20.05.2010, cu valabilitate
până la data de 20.05.2020, în calitate de Director pe Finanţe şi Economie al Societăţii,
să efectueze toate demersurile necesare, să negocieze şi să semneze contractele de
garanţie, precum şi orice alte acte solicitate în legătură cu acestea şi să reprezinte
societatea, cu deplină putere şi autoritate, în faţa oricărei persoane fizice şi/sau juridice
implicate, inclusiv în faţa notarului public, dacă este cazul, semnătura oricăruia dintre
aceştia fiind valabilă şi opozabilă societăţii.
e) Consiliul de Administraţie va putea aproba prelungirea contractului de
împrumut şi a contractelor de garanţie cu până la un an.
PENTRU

ABTINERE

IMPOTRIVA

Punctul 3 de pe Ordinea de zi:

2

3) Aprobarea datei de 29.11.2012 ca „Dată de Înregistrare”, conform art. 238 din
Legea 297/2004 privind piaţa de capital, respectiv data de identificare a acţionarilor
asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii adunării generale extraordinare a
acţionarilor;

PENTRU

ABTINERE

IMPOTRIVA

Punctul 4 de pe Ordinea de zi :
4) Mandatarea doamnei Damian Raluca Director Relatii Juridice în cadrul societăţii,
pentru efectuarea tuturor formalităţilor cerute de lege pentru înregistrarea, publicarea şi
raportarea către autorităţile competente a Hotărârilor adoptate.
PENTRU

ABTINERE

IMPOTRIVA

Numele si semnatura actionarului
________________________________________

Data : __________________
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