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S.C. UZUC S.A. Ploiești 
Nr.287/04.12.2013 

 

Raport în conformitate cu prevederile art. 224 și 226 din Lege nr.297/2004 
și art. 113 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 - Data raportului: 04.12.2013 

 
Denumirea entităţii emitente: S.C. UZUC S.A. 
Sediul social: Ploiești, str. Depoului nr. 16 
Numărul de telefon: 0244/401121, fax: 0244/517725 
Codul unic de înregistrare la ORC: PH 1343554  
Număr de ordine în Registrul Comerţului: J29/11/1991 
Capital social subscris şi vărsat: 11.880.262,50 RON 
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise - BVB 

 
Evenimente importante de raportat: 
Consiliul de administrație a hotărât, în ședința din data de 03.12.2013, prin Decizia nr. 21 completarea ordinii de zi a 
Convocatorului AGEA, din data de 19.12.2013, ora 13,00 la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul 
Acționarilor la sfârșitul zilei de 08.12.2013, stabilită ca data de referință, cu următorul punct: 

 
Numirea unui auditor financiar, ca urmare a încetării contractului de prestări servicii de audit financiar. Stabilirea 
duratei contractului de audit.  

 
Ordinea de zi a adunării generale extraordinare completată, va cuprinde: 
I. 1. Aprobarea prelungirii contractului de credit în sumă maximă de 3.000.000 EUR contractat cu Millennium Bank, pentru o 
perioadă de 12 luni. 
   2. Aprobarea menținerii acelorași garanții reale imobiliare de rang I asupra imobilelor (terenuri și construcțiile situate pe acestea) 
situate în Ploiești, str. Depoului nr.16, având următoarele numere cadastrale:  

- 130.438 (fost 68.634), în suprafață de 3.140 mp, înscris în CF 130.438;  
- 133.606 în suprafață de 4.392 mp, înscris în CF 133606;  
- 128.624 în suprafață de 2.271 mp, înscris în CF 128624; 
- 1.880/13 în suprafață de 6.564 mp, înscris în CF 129733;  
- 1.880/14, în suprafață de 6.002 mp, înscris în CF 124316; 
- 128.026, în suprafață de 9.958 mp, înscris în CF 128026.  

   3. Aprobarea garantării acestui credit cu următoarele garanții reale mobiliare: 
a) ipotecă asupra conturilor Societății, atât conturi curente, cât și conturi de depozit deschise la Millennium Bank; 
b) ipotecă asupra creanțelor bănești născute din toate contractele comerciale încheiate sau care vor fi încheiate de Societate, 

comenzile, facturile și orice alte asemenea documente recunoscute de lege sau de practica în materie comercială, incluzând, dar 
nelimitându-se la General Electric France, Nuovo Pignone Italy, LMF Austria, EMS Germania, cu excepția creanțelor aferente 
relațiilor comerciale desfășurate cu Toyo Engineering Corporation (Japonia). 

c) ipotecă asupra creanțelor bănești plătite în temeiul tuturor polițelor de asigurare încheiate de Societate în legătură cu 
Facilitatea. 
4. Împuternicirea dlui Iancu Ioan Corneliu în calitate de director general și dnei Pirvu Elena Mihaela în calitate de director economic, 
în numele și pe seama UZUC S.A., să semneze actul adițional la contractul de credit/contract de credit încheiat între Millennium 
Bank și societate, precum și actul adițional/contract de Ipotecă Imobiliară și orice alte documente încheiate cu Millennium Bank 
pentru îndeplinirea operațiunilor de mai sus, semnând valabil oriunde va fi necesar pentru îndeplinirea prezentului mandat. 

 
II. 1. Aprobarea contractării unui credit în valoare maximă de 1500.000 EUR de la Volksbank România S.A., pentru o perioadă 
inițială de 12 luni. 

 2. Aprobarea garantării acestui credit cu garanții reale imobiliare de rang I asupra următoarelor imobile (terenuri și construcțiile 
situate pe acestea) având numere cadastrale: 

- 130579 situat în Ploiești, str. Depoului nr.16 în suprafață de 1.823 mp, înscris în CF 68666. 
- 130580 situat în Ploiești, str. Depoului nr.16 în suprafață de 481 mp, înscris în CF 68667. 
- 129747 situat în Ploiești, str. Depoului nr.16, în suprafață de 5.880 mp înscris în CF 105334 (fost 390/21). 
- 560 situat în Ploiești, str. Frăției nr. 7, în suprafață de 5.038 mp, înscris în CF 48090. 
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 3. Aprobarea garantării acestui credit cu următoarele garanții reale mobiliare: 
a) ipotecă mobiliară asupra conturilor Societății deschise la VOLKSBANK ROMÂNIA S.A.; 
b) ipotecă asupra tuturor creanţelor aferente contractelor de asigurare încheiate în vederea asigurării bunurilor ce fac obiectul 
garanțiilor aferente contractului de credit ce se va încheia cu VOLKSBANK ROMÂNIA S.A.;  
c) ipotecă asupra tuturor creanțelor aferente relațiilor comerciale desfășurate cu Toyo Engineering Corporation (Japonia). 

 4. Aprobarea împuternicirii dlui Iancu Ioan Corneliu în calitate de director general și dnei Pirvu Elena Mihaela în calitate de director 
economic, în numele și pe seama UZUC S.A., să semneze contractul de credit ce se va încheia cu VOLKSBANK ROMÂNIA S.A., 
precum și contractul de Ipotecă Imobiliară și contractele de ipotecă mobiliară având ca obiect bunurile mobile și imobile aflate în 
proprietatea societății, precum și actele adiționale ce se vor încheia la acestea prin care se modifică raportul juridic de creditare 
(inclusiv se majorează/diminuează suma creditului, se modifică durata creditului/ structura garanțiilor/ costurile financiare etc. și orice 
alte documente încheiate cu VOLKSBANK ROMÂNIA S.A., pentru îndeplinirea operațiunilor de mai sus, semnând valabil oriunde va 
fi necesar pentru îndeplinirea prezentului mandat. 
III. Numirea unui auditor financiar, ca urmare a încetării contractului de prestări servicii de audit financiar. Stabilirea duratei 
contractului de audit.  
IV. Aprobarea datei de 10.01.2014, ca data de înregistrare, respectiv pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng 
efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, potrivit art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. 
 

În cazul în care la data menționată mai sus nu vor fi îndeplinite condițiile legale pentru întrunirea adunărilor, acestea vor 
avea loc în data de 20.12.2013, în același loc și la aceeași oră. 
 
Participarea la Adunarea Generală se face personal, sau prin reprezentant pe baza unei procuri speciale, conform prevederilor 
legale. Au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunărilor generale, persoanele care sunt acționari la data de referință.  
Formularul de procură specială poate fi obținut de la sediul societății, sau de pe website, și va fi depus în original, cu 48 de ore 
înainte de adunare. 
Acționarii pot vota și prin corespondență, înainte de AGA, utilizând formularul de vot prin corespondență. Formularul va putea fi 
obținut de la sediul societății, sau se poate descărca de pe site-ul www.uzuc.ro. 
Formularul de vot prin corespondență completat și semnat însoțit de copia actului de identitate al acționarului (pers. fizice)/certificat 
de înregistrare (pers. juridice), se va expedia la sediul societății, astfel încât să fie primit de societate, cu minim 48 de ore înainte de 
AGA. 
Documentele vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății sau de pe website-ul societății www.uzuc.ro. 
Acționarii își pot exercita dreptul de vot în AGA proporțional cu numărul de acțiuni pe care le posedă. 
De asemenea potrivit art. 7 din Regulamentul nr.6/2009, modificat prin Regulamentul nr.7/2010, acționarii au următoarele drepturi: 
    (1) Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social are/au dreptul: 
    a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un 
proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; şi 
    b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale. 
    (2) Drepturile prevăzute la alin. (1) pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice). 
    (3) Acţionarii îşi pot exercita drepturile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării. 
Prezenta convocare se face cu aplicarea dispozițiilor Regulamentului C.N.V.M. nr.6/2009. 
Potrivit art.13(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009, fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe 
ordinea de zi a adunării generale. 
 
Informații suplimentare se pot obține la sediul societății, sau la telefon 0244/401121. 
 

Director General 
ing. Iancu Ioan 
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