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Eveniment raportat: Desfășurarea AGEA din data de 27 noiembrie 2014. 
 

AGEA s-a întrunit în data de 27 noiembrie 2014 la prima convocare, la sediul social al societății, cu respectarea 
prevederilor legale și a celor din Actul constitutiv. La ședință au fost prezenți acționari ce dețineau, la data de referință din 
17.11.2014 un număr de 18.212.070 acțiuni, reprezentând 77,79% din capitalul social, astfel cum a rezultat din lista de prezență. 
 Întrunindu-se cvorumul prevăzut la art.17 din Actul constitutiv al societății, și anume, cel puțin o pătrime din numărul total 
de drepturi de vot, adunarea a fost legal constituită și s-a trecut la prezentarea, dezbaterea și votarea punctelor prevăzute în ordinea 
de zi a ședinței, astfel cum au fost anunțate în convocarea publicată în ziarul Bursa nr.197 din 20.10.2014, ziarul local Răsunetul 
nr.6746 din 17.10.2014, Monitorul Oficial nr.6516, partea IV-a din 21.10.2014 și site-ul COMELF. 
 AGEA a aprobat cu unanimitatea de voturi din capitalul social reprezentat în adunare, următoarele hotărâri: 
 

1 – Contractarea de către COMELF S.A. a unei majorări a facilității de credit acordate de ING Bank NV Amsterdam 
Sucursala București, conform contract 11438/09.11.2011, cu toate modificările și amendamentele ulterioare, de la suma totală de 
6.372.000 (șasemilioanetreisutesaptezecișidouămii) EUR la suma totală de 7.000.000 (șaptemilioane) EUR, facilitate ce va fi 
utilizată pentru finanțarea capitalului de lucru, prin trageri sub formă de descoperit de cont și emiteri de angajamente potențiale sub 
formă de scrisori de garanție având termen de valabilitate de maxim 1 an de la emitere. Tragerile sub formă de angajamente 
potențiale vor fi limitate de suma de maxim 1.000.000 (unmilion) EUR, iar tragerile sub formă de descoperit de cont putând fi 
efectuate până la limita maximă a facilității. 

2 – Păstrarea garanțiilor existente ale facilității de credit menționată la art. 1: 
i) ipotecă și interdicțiile aferente asupra imobilelor situate în Bistrița, str. Industriei nr. 4, jud. Bistrița-Năsăud, proprietatea  
COMELF S.A. și anume:  

 - 1. imobil constând în teren în suprafață de 13.460 mp, având nr. cadastral 8118/1/6 și construcția edificată pe acesta-fabrica de 
electrofiltre, având număr cadastral C1 8181/1/6, înscris în Cartea Funciară nr. 57477 a loc. Bistrița;  

 - 2. imobil constând în teren în suprafață de 20.520 mp, având nr. cadastral 8118/1/15 și construcțiile edificate pe acesta, 
construcția C1 - hală ansamble sudate, având număr cadastral C1 8181/1/15 și construcția C2 - anexe tehnologice, având număr 
cadastral C2 8181/1/15, înscris în Cartea Funciară nr. 57489 a loc. Bistrița;  

 - 3. imobil constând în sediu administrativ S+P+etaj II si III, având număr cadastral 6628/2/2/1/2/1, înscris în Cartea Funciară 
nr.57644-C1-U1 a localității Bistrița;  
 - 4. imobil constând în teren în suprafață de 581 mp, având nr. cadastral 6628/2/2/1/2 și construcția C1 edificată pe acesta, 
înscrisă în cartea funciară nr. 57644-C1-U1 a loc. Bistrița; 

ii) ipotecă mobiliară asupra conturilor curente deschise de Comelf S.A. 
3 – În vederea îndeplinirii hotărârii de mai sus, se împuternicește dl. Stoian Dorin, în calitate de director general, legitimat 

cu CI, seria XB nr. 364772, domiciliat în Bistrița, B-dul Independenței nr. 1 și dl. Pop Ștefan, în calitate de director economic, 
legitimat cu CI, seria XB nr. 432209, domiciliat în Bistrița, Str. CR Vivu nr. 43, să semneze contractul de facilitate de credit, 
amendamentele la contractul de facilitate de credit și amendamentele la contractele de ipotecă mobiliară și imobiliară pentru 
contractarea și garantarea facilității de credit mai sus menționate.  

4 – Aprobarea datei de înregistrare propusă de Consiliul de administrație 16 decembrie 2014, respectiv ex date  
15 decembrie 2014. 
 

Director General, 
ing. Dorin Stoian  

 


