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Denumirea entităţii emitente: ArcelorMittal Tubular Products Roman S.A. 
Sediul social: Municipiul Roman, strada Ştefan Cel Mare, bl.15, scara A, parter 1, judeţul Neamţ 
Numărul de telefon/fax: 0233/ 701125; 0233/701353 
Numărul şi data înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului: J27/88/1991 
Cod unic de înregistrare: RO 2057240 
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: RASDAQ 
Capital social: 212.866.356,80 lei 
 
Evenimente semnificative de raportat: 
 
În conformitate cu prevederile art. 113 A, litera j) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, vă facem cunoscut faptul că în ceea ce 
priveşte situaţia litigiilor în care este implicată S.C. ArcelorMittal Tubular Products Roman S.A. („AMTPR” sau „Societatea”) în 
contradictoriu cu Societatea de Investiţii Financiare „Moldova” S.A. („SIF Moldova”) aflate pe rolul instanţelor de judecată, găsiţi în 
cele ce urmează o serie de informaţii relevante: 
 
Dosarul nr. 2545/103/2012, aflat pe rolul Tribunalului Neamţ: 
Dosarul are ca obiect cererea de chemare în judecată formulată de Societatea de Investiţii Financiare Moldova, în contradictoriu cu 
Societatea, prin care reclamanta a solicitat constatarea nulităţii absolute a Deciziei nr. 1 a Consiliului de Administraţie al AMTPR din 
data de 29.03.2012. Primul termen de judecată acordat în această cauză a fost 15.06.2012, iar ultimul termen acordat a fost 
29.06.2012, în cadrul căruia instanţa a hotărât suspendarea cauzei până la soluţionarea irevocabilă a dosarului nr. 1236/103/2012. 
Dosarul nr. 1236/103/2012 a fost soluţionat irevocabil prin respingerea de către Curtea de Apel Bacău a acţiunii SIF Moldova ce are 
ca obiect anularea hotărârii AGEA din data de 26.01.2012.  
 
Dosarul nr. 2545/103/2012 a fost repus pe rol şi un nou termen s-a acordat pentru data de 06.12.2013, când instanţa a rămas în 
pronunţare pentru data de 13.12.2013. 
 
La termenul din data de 13.12.2013, Tribunalul Neamţ a respins acţiunea civilă formulată de SIF Moldova, ca fiind nefondată. 
Hotărârea nu este irevocabilă. 
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