


Proiectul de Hotărâre a Adunării generale a actionarilor, documentele şi materialele de şedintă sunt 
disponibile începând cu data de 04 martie 2013 în format electronic pe website-ul societătii 

(www.mechel-tgv.ro).saupotfiobtinutelasediuISocietăţiidinTârgovişte.ŞoseauaGăeşti.nr.9

11, jud. Dâmboviţa, In zilele lucrătoare, între orele 8,00 - 15,00. 

Actionarii reprezentând, individual sau împreună, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul: 
- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu conditia ca fiecare punct să fie 
însotit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, în 
termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentei convocari in Monitorul Oficial al Romaniei 
Partea a IV-a 
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea 
de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentei convocari in 
Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a. 
Aceste drepturi pot fI exercitate numai în scris, transmise în atenţia Societăţii prin poştă sau 
curierat în plic închis, cu menţiunea scrisă clar şi cu majuscule: PENTRU ADUNAREA 
GENERALĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 08/09.04.2013. 

Propunerile privind candidaţii pentru postul de administrator special se pot face şi depune în 
termen de cel mult IS zile de la data publicării prezentei convocari in Monitorul Oficial al Romaniei 
Partea a lV-a la registratura societăţii din Târgovişte, strada Şoseaua Găeşti, nr. 9-11, jud. 
Dâmboviţa, însoţite de informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea 
profesională ale persoanelor propuse pentru funcţiile respective. Lista cu informaţii referitoare la 
candidaţii pentru funcţia de administrator se va pune la dispoziţia acţionarilor la sediul societăţii, 

precum si pe website-ul societăţii (www.mechel-tgv.ro). pe măsură ce acestea sunt transmise 
societăţii, putând fi consultată si completată de acţionari conform celor mai sus indicate. 

Fiecare actionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării 

generale, la care se va răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul societătii. Se 
consideră că un răspuns este dat dacă informaţia pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a 
societăţii (www.mechel-tgv.ro). în format întrebare - răspuns, sau se formulează un răspuns 

general pentru întrebările cu acelaşi conţinut. 

1ntrebări\e vor putea fI transmise în atenţia Societăţii prin poştă sau curierat În plic închis, cu 
menţiunea scrisă clar şi cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARlLOR 
DIN DATA DE 08/09.04.2013, fie prin mijloace electronice (e-mail: actionariat@mechel-tgv.ro). 
In vederea identificării si a dovedirii calitătii de actionar a unei persoane juridice care adresează 

întrebări sau care face propuneri pentru completarea ordinii de zi, Societatea poate solicita 
respectivei persoane prezentarea documentelor prevăzute în Dispunerea de măsuri nr. 
26/20.12.2012 a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare. 
Pentru identificarea actionarului persoană fizică, ce adresează întrebări sau care face propuneri 
pentru completarea ordinii de zi, acesta va anexa solicitării si copii ale documentelor care să îi 
ateste identitatea. Societatea poate solicita respectivei persoane prezentarea documentelor prevăzute 

în Dispunerea de măsuri nr. 26120.12.2012 a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare. 

Formularul de procură specială atât în limba română, cât si în limba engleză, se pot obţine de la 
sediul societăţii sau pot fi descărcate de pe website-ul societăţii www.mechel-tgv.ro începând cu 
data de 04 martie 2013, conform Dispunerii de măsuri nr. 26/20.12.2012 a Comisiei Nationale a 
Valorilor Mobiliare. 
Actionarii îniegistrati la data de referintă au posibilitatea de a vota prin corespondentă, înainte de 
adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondentă atât în limba română, cât 
si în limba engleză, puse la dispozitie începând cu data de 04 martie 2013, pe website-ul societătii 

(www.mechel-tgv.ro) sau la sediul Societăţii. 
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