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Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 și Legii nr. 297/2004 - Data raportului: 15.10.2014 
 
Denumirea entității emitente: ArcelorMittal Hunedoara S.A. 
Sediul social: Municipiul Hunedoara, DJ 687, nr.4  
Nr. de telefon/fax: +40(0) 0254 712785   FAX:  0254 715311   
Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 2126855 
Numărul de ordine în Registrul Comerțului: J20/41/1991 
Capital social subscris și vărsat: 496.997.005 RON 
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Piața RASDAQ din cadrul Bursei de Valori București  
 
I. Evenimente semnificative de raportat 
 
În conformitate cu prevederile art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital și ale art.113 A lit. c din Regulamentul 
C.N.V.M. nr. 1/2006, vă facem cunoscut următorul eveniment: 
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („Adunarea”) ARCELORMITTAL HUNEDOARA S.A. („Societatea”), cu sediul social în 
localitatea Hunedoara, DJ 687 – Nr. 4, județul Hunedoara înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J 20/41/1991, cod fiscal 
RO 2126855 („Societatea”), convocată în condițiile legii pentru data de 15.10.2014, ora 10.30, la sediul Societății, legal întrunită în 
prezența unui număr de 2 acționari ce dețin un număr de 191.654.464 acțiuni, reprezentând 96,406246% din capitalul social total, ca 
urmare a dezbaterilor care au avut loc cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi și consemnate în procesul-verbal de ședință, 
având în vedere: 

● Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor; 
● Prevederile Actului Constitutiv al Societății;  
● Dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată în 2004, cu modificările și completările ulterioare; 
● Dispozițiile Regulamentului C.N.V.M. nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul Adunărilor 
Generale ale societăților comerciale. 

 
Hotărăște: 
 

1. Se aprobă, de principiu, fuziunea prin absorbție, între S.C. MECANICA SIDER S.A. și S.C. ARCELORMITTAL HUNEDOARA 
S.A., prin absorbția de către S.C. ARCELORMITTAL HUNEDOARA S.A., în calitate de societate absorbantă a S.C. MECANICA 
SIDER S.A., în calitate de societate absorbită, în conformitate cu art. 238, lit. a) din Legea nr. 31/1990, privind societățile. 
 
2. Se aprobă mandatarea Consiliului de Administrație al Societății în vederea întocmirii proiectului de fuziune în conformitate cu 
art. 241 din Legea nr. 31/1990 privind societățile și a nominalizării expertului pentru operațiunea de fuziune, pentru evaluarea 
globală a Societății și determinarea aportului net. 
 
3. Se aprobă data de 30 Iunie 2014 ca data de întocmire a bilanțului contabil de fuziune, în conformitate cu prevederile Ordinului 
Ministerului Finanțelor nr. 1376/2004 pentru aprobarea normelor metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor 
operațiuni de fuziune. 

 
4. Se aprobă data de 31 Octombrie 2014 ca data de înregistrare pentru a servi la identificarea acționarilor asupra cărora se 
răsfrâng efectele hotărârii Adunării. 

      
5. Se aprobă mandatarea dnei. Balint Dorina Adriana, cetățean român, identificată cu C.I. seria HD nr. 294925, eliberată de 
SPCLEP Hunedoara în data de 13.09.2005, cu domiciliul în Hunedoara, Str. B-dul Traian, nr. 4, bl. T2, ap. 22, Hunedoara, 
consilier juridic al Societății, pentru a îndeplini toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru aducerea la îndeplinire a 
hotărârii Adunării, să depună și să ridice acte, să semneze în numele și pe seama Societății toate documentele necesare, 
precum și să reprezinte Societatea în fața oricăror persoane juridice, în special în relația cu Oficiul Registrului Comerțului. 
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