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Sediul social: Municipiul Iași, Calea Chișinăului nr.132, județul Iași 
Numărul de telefon/fax: 0232-203106;0232-203400 
Numărul și data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului: J22-278-1991 
Cod unic de înregistrare: RO 1973479  
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: RASDAQ 
Capital social: 6.516.430,80 RON 
 
Evenimente semnificative de raportat: 

În conformitate cu prevederile art. 226 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital şi art. 113 A, litera c) din 
Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 vă facem cunoscut următorul eveniment deosebit: 

 
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor S.C. ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS IAŞI S.A., cu sediul social în Iaşi, 
str. Calea Chişinăului nr. 132, judeţul Iaşi, înregistrată la Registrul Comerţului Iaşi sub numărul J22/278/1991 (denumită în 
continuare “Societatea”), convocată în condiţiile legii pentru data de 16.01.2014 la sediul Societăţii, legal întrunită în prezenţa a 
3 acţionari ce deţin un număr de 64.738.798 acţiuni, reprezentând 99,34% din capitalul social total, ca urmare a dezbaterilor care au 
avut loc cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi şi consemnate în procesul verbal de şedinţă, având în vedere: 

● Ordinea de zi a şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor; 
● Dispoziţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată; 
● Dispoziţiile Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul adunărilor 
generale ale societăţilor comerciale; 
● Prevederile actului constitutiv al Societăţii, 

Hotărăşte: 
1. Se aprobă majorarea capitalului social al Societăţii cu suma de 84.654.495 RON, de la valoarea de 6.516.430,80 RON la valoarea 
de 91.170.925,80 RON, prin emiterea unui număr de 846.544.950 noi acţiuni, oferite spre subscriere acţionarilor Societăţii în 
schimbul unui aport în numerar, la un preţ de subscriere de 0,1 RON per acţiune, pentru achiziţionarea unei acţiuni noi fiind 
necesare 0,07697678428 drepturi de preferinţă. Sumele aportate vor fi utilizate pentru acoperirea împrumuturilor contractate de 
Societate şi/sau finanţarea capitalului de lucru. 
2. Se aprobă perioada de subscriere („Perioada de Subscriere”) de 32 de zile de la data stabilită în Prospect (perioadă care, în 
orice caz, va fi ulterioară datei publicării Hotărârii Adunării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a), în vederea exercitării de 
către acţionarii Societăţii a dreptului lor de preferinţă pentru subscrierea acţiunilor nou emise. 
3. Se aprobă mandatarea Consiliului de Administraţie al Societăţii: (a) să efectueze toate acţiunile necesare în vederea acordării 
dreptului de preferinţă acţionarilor Societăţii în conformitate cu prevederile legale relevante, inclusiv, dar fără a se limita la, 
contractarea serviciilor unui intermediar autorizat de Autoritatea de Supraveghere Financiară („ASF”) pentru pregătirea prospectului 
(„Prospectul”) şi oferirea spre subscriere a acţiunilor nou-emise; (b) să ia la cunoştinţă numărul de acţiuni subscrise şi plătite de 
fiecare acţionar al Societăţii pe durata Perioadei de Subscriere şi să determine valoarea totală a acestora, (c) să anuleze acţiunile 
nesubscrise în Perioada de Subscriere, (d) să stabilească valoarea exactă cu care urmează să se majoreze capitalul social al 
Societăţii şi numărul total al acţiunilor ce urmează a fi emise, (e) să aprobe majorarea capitalului social al Societăţii cu valoarea 
acţiunilor efectiv subscrise şi să efectueze toate operaţiunile necesare pentru finalizarea, înregistrarea şi raportarea majorării 
capitalului social, inclusiv să amendeze Actul Constitutiv al Societăţii în mod corespunzător. 
4. Se aprobă data de 03.02.2014 ca „data de înregistrare” pentru a servi la identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng 
efectele hotărârilor Adunării. 
5. Se mandatează dna Simona-Ramona Ciubotaru, identificată cu CI seria MZ nr. 077223 eliberat de SPCLEP Iași la 29.05.2012 şi 
dl Florin Sava, identificat cu CI seria MX nr. 625160, eliberată de SPCLEP Iaşi la data de 30.08.2006, pentru realizarea de către 
oricare dintre ei, separat, iar nu împreună, a tuturor procedurilor şi îndeplinirea tuturor formalităţilor prevăzute de lege pentru 
implementarea hotărârilor adoptate în Adunare pentru depunerea de cereri, predarea şi preluarea documentelor şi semnarea tuturor 
documentelor necesare pe seama Societăţii şi reprezentarea Societăţii în faţa oricăror autorităţi publice/ persoane juridice de drept 
privat, în special în legătură cu Registrul Comerţului, ASF şi S.C. Depozitarul Central S.A., în legătură cu cele de mai sus. 
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