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Capital social subscris şi vărsat: 11.880.262,50 RON 
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Evenimente importante de raportat: 
 

În baza prevederilor Legii nr. 31/1990 republicată, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, convocată pentru data de 
19.12.2013, ora 13.00, la sediul societății, convocare publicată în Monitorul Oficial partea a IV-a, nr. 6321/18.11.2013 și 
6868/06.12.2013, cu 97,78% din totalul voturilor acționarilor prezenți, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, a 
Legii nr. 297/2004, prin Hotărârea 10:  
 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

I. 1. Aprobă prelungirea contractului de credit în sumă maximă de 3.000.000 EUR contractat cu Millennium Bank, pentru o perioadă 
de 12 luni. 
2. Aprobă menținerea 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: 

- 130438 (fost 68634), în suprafață de 3.140 mp, înscris în CF 130438;  
- 133606 în suprafață de 4.392 mp, înscris în CF 133606;  
- 128624 în suprafață de 2.271 mp, înscris în CF 128624;  
- 1880/13 în suprafață de 6.564 mp, înscris în CF 129733;  
- 1880/14, în suprafață de 6.002 mp, înscris în CF 124316;  
- 128026, în suprafață de 9.958 mp, înscris în CF 128026.  

3. Aprobă garantarea acestui credit cu următoarele garanții reale mobiliare: 
a) ipotecă asupra conturilor Societății, atât conturi curente, cât și conturi de depozit deschise la Millennium Bank și emiterea de către 
Societate a unor bilete la ordin, în alb, stipulat “fără protest” și cu scadența la vedere pentru suma Facilității; 
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) și Thomassen Olanda. 
c) ipotecă asupra creanțelor bănești plătite în temeiul tuturor polițelor de asigurare încheiate de Societate în legătură cu Facilitatea. 
4. Împuternicește pe dl Iancu Ioan Corneliu în calitate de director general și dna 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. Aprobă contractarea unui credit în valoare maximă de 1.500.000 EUR de la Volksbank România S.A., pentru o perioada inițială 
de 12 luni. 
2. Aprobă garantarea 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. 

3. Aprobă garantarea acestui credit cu următoarele garanții reale mobiliare: 
a) ipotecă mobiliară asupra conturilor Societății deschise la VOLKSBANK ROMÂNIA S.A.; 
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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. Aprobă împuternicirea dlui Iancu Ioan Corneliu în calitate de director general și a 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. Numește auditor financiar firma G5 CONSULTING S.R.L. cu sediul în loc. Dej str. Alecu Russo nr. 24, jud. Cluj, pentru o perioadă 
de 3 ani, respectiv până la data de 19.12.2016.  
 

IV. Aprobă data de 10.01.2014, ca dată 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. 
 

Se împuternicește de către AGEA, cons. juridic Braslasu Diana pentru depunerea hotărârii AGEA la ORC PH, în vederea efectuării 
înregistrărilor și publicării în Monitorul Oficial. 

 

Director general  
Ing. Iancu Ioan 

 

 
 


