S.C. ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS IAȘI S.A.
Nr. Ieșire: 5049/22.05.2014

Raport curent conform Legii nr.297/2004 si Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 22 mai 2014
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: 88.069.169,9 RON

Evenimente semnificative de raportat:
În conformitate cu prevederile art. 226 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital și art. 113 A, litera a) din
Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 vă facem cunoscut următorul eveniment deosebit:
Consiliul de Administraţie al ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS IASI S.A., societate cu sediul în Iaşi, Calea Chişinăului
nr. 132, jud. Iaşi, România, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J22/278/1991, CUI 1973479 (“Societatea”),
în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Societăţii, ale art. 3 din Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
Societății din data de 16.01.2014 şi ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare,
convocat pentru data de 14.05.2014 orele 10:00 am (ora României), membrii participând prin intermediul mijloacelor de comunicare
la distanță (i.e. teleconferință), în prezența a 4 membri din 5 membri ai Consiliului de Administrație, ca urmare a dezbaterilor care au
avut loc cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi și consemnate în procesul verbal de ședință, prin prezenta hotărăşte după
cum urmează:
PRIMA REZOLUŢIE
Consiliul de Administraţie constată că, în cadrul Ofertei aferente majorării de capital social prin aport în numerar, derulată
în perioada 02.04.2014 – 03.05.2014, au fost validate 4 (patru) subscrieri de acţiuni nou emise, astfel:
● acţionarul majoritar al Societăţii, ArcelorMittal Tubular Products Holding BV, a subscris un număr de 815.502.681 de
acţiuni nou emise,
● 2 acționari persoane fizice au subscris un număr total de 20.660 de acţiuni nou emise,
● 1 acționar persoană juridică, anume Zepter Asset Management SAI S.A., a subscris un număr de 4.050 de acţiuni
nou emise.
În total, au fost subscrise un număr de 815.527.391 de acţiuni nou emise, reprezentând 96,34% din acțiunile emise conform
Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din 16 ianuarie 2014.
A DOUA REZOLUŢIE
Consiliul de Administraţie hotărăşte anularea unui număr de 31.017.559 acţiuni nou emise în baza hotărârii Adunării
Generale Extraordinare a Acţionarilor din 16 ianuarie 2014, rămase nesubscrise de către acţionari în perioada de
subscriere.
A TREIA REZOLUŢIE
Consiliul de Administraţie aprobă majorarea capitalului social al Societăţii cu suma de 81.552.739,1 RON, reprezentând
echivalentul a 815.527.391 de acţiuni subscrise şi plătite, la un preț de subscriere de 0,1 RON per acțiune, de la valoarea de
6.516.430,80 RON la valoarea de 88.069.169,9 RON. În consecință, noua structură a acționariatului Societății este
următoarea:
Acționar
Număr de acțiuni
Procent
ArcelorMittal Tubular Products Holding BV
878.277.455
99,726
SIF Moldova Bacău
1.963.984
0,223
Persoane fizice
354.931
0,040
Alte persoane juridice
95.329
0,011
Total
880.691.699
100,000
A PATRA REZOLUŢIE
Consiliul de Administraţie aprobă modificarea corespunzătoare a art. 7.1 din Actul Constitutiv al Societății, care va avea
următorul conținut:
„Capitalul social al societății este de 88.069.169,9 lei, din care 6.500.000 lei varsați în natură. Capitalul social este subscris
și vărsat în întregime de acționari și este împărțit în 880.691.699 de acțiuni nominative cu o valoare nominală de 0,1 lei
fiecare.”

A CINCEA REZOLUŢIE
Consiliul de Administraţie împuterniceşte pe dl Florin Sava, cetățean român, identificat cu CI seria MX nr.625160, eliberată
de SPCLEP Iași la data de 30.08.2006 și pe dna Simona-Ramona Ciubotaru, identificată cu CI seria MZ nr. 077223 eliberat de
SPCLEP Iași la 29.05.2012, să îndeplinească toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru realizarea de către
oricare dintre ei, separat, iar nu împreună, a tuturor procedurilor și îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege
pentru implementarea hotărârilor adoptate în Adunare pentru depunerea de cereri, predarea și preluarea documentelor și
semnarea, în numele Societății, a tuturor documentelor necesare (inclusiv actul adiţional la Actul Constitutiv al Societăţii şi
versiunea actualizată a acestuia) și reprezentarea Societății în fața oricăror autorități publice/persoane juridice de drept
privat, în special în relația cu Registrul Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară și S.C. Depozitarul Central S.A.,
în legătură cu cele de mai sus.
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