
MECHEL TARGOVISTE S.A. 
Societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective 
Sediul social: Targoviste. Soseaua Gaesti nT. 9-11. jud. Dambovita 
Nwnar de telefon/fax: 0245630439; 632345; 634173 /0245217846 
Codul unic de inregistrare: 913720 din 30.11.] 992 
Nwnar de inregistrare la Registrul Comertului: ]15/284/04.02.1991 
CUI / CIF: RO 913720 din 30. ] 1.1992 
Capital social subscris si varsat: 172.125.307,50 lei 

Nr. Înreg: o1301. ...~9...:[j19.03.2013 

CĂTRE: BURSA DE VALORI B C RES 1
 
FAX: 021/3079517 ; 3079519
 

COMISIA NATIONALA A VALORlLOR MOBILlARE 
FAX: 021/3266848 

RAPORT CURENT 
CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M. NR.l/2006 SI LEGEA 297/2004 

DATA RAPORTULUI 19.03.2013 
Denumirea entitatii emitente: MECHEL TARGOVISTE S.A. - Societate In insolventa, In 

jnsoJvency, en procedure collective 
Sediul social: Targoviste, Soseaua Gaesti nr.9-11, jud. Dambovita 
Numar de telefon/fax: 0245 630439; 632345; 634173 /0245217846 
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 913720 din 30.11.1992 
Numar de ordine in Registrul Comertului: 115/284/04.02.1991 
Capital social subscris si varsat: 172.125.307,50 lei 
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti 
tranzactionarea actiunilor este suspendata urmare a deschiderii procedurii generale a insolventei 
di'3lţ>U'3la prin Incheierea din data de 21.02.2013 pronuntata de Tribuna\u\ Dambovita, Secţia a II-a 
civila de contencios administrativ si fiscal, in dosarul nr. 19061120/2013 

Evenimente importante de raportat : Consiliul de Administratie a decis in data de 
18.03.2013 suspendarea drepturilor aferente actiunilor detinute de MAZUR 
INVESTMENTSLIMITED Cipru care depsesc pragul de 330/0 din drepturile de vot 
detinute de aceasta societate la societatea noastra. Suspendarea drepturilor va avea ca 
obiect un număr de 36.905.980 acpum deţinute de MAZUR INVESTMENTS 
LIMlTED Cipru, reprezentând 53,6034% din capitalul social al Mechel Targoviste SA 
- societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective. 
Transmitem anexat Decizia Consiliului de Administratie DT. 7 din 18.03.2013. 

Director General, 
Vladimir Gofman 



CONSILIUL DE ADMINISTRATIE 
MECHEL TARGOVISTE SA 
Societate in insolventa, in insolvency, en procedure coDective 
Sediul social: Targoviste, Soseaua Gaesti nr.9-11,jud. Dambovita 
Numar de telefon/fax: 0245 630439; 632345; 634173 /0245217846 
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 913720 din 30.11.1992 
Numar de ordine in Registrul Comertului: 115/284/04.02.1991 
Capital social subscris si varsat: 172.125.307,50 lei 

DECIZIA
 
Consiliului de Administraţie
 

Nr. 7 din data de 18 m8J1Îe 2013
 

Consiliul de Administraţie al Mechel Targoviste SA - societate in insolventa, in insolvency, en 
procedure collective, conform încheierii din data de 22.02.2013 pronunţată de Tribunalul Dâmboviţa, 

Secţia a il-a civilă de contencios administrativ şi fiscat în dosarul nr. 1906/120/2013, 
întrunit în mod statutar în data de 18 martie 2013, în conformitate cu prevederile Actului 

Constitutiv al Societăţii şi ale Legii 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi 

eompietăriie ulterioare, 
având în vedere prevederile Legii OI. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi 

completările ulterioare şi ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitenţii şi opraţiunile cu valori 
mobiliare, cu modificările şi completările ulterioare 

în considerarea faptului că În data de 15.02.2013 a fost înregistrat la Depozitarul Central SA 
transferul dreptului de proprietate asupra unui număr de 59.626.520 acţiuni Mechel Targoviste SA, 
reprezentând 86,6034% din capitalul social, din contul Mechel International Holdings GmbH in contul 
MAZUR INVESTMENTS LIl\1ITED Cipru, iar toate acţiunile părţile sociale ale acestei societăţi au fost 
achiziţionate de societatea NIKAROI\..f INVEST SRL de Ja MecheJ IntemationaJ HoJdings GmbH, 

în considerarea adresei CNVM nr. 3805/27.02.2013, prin care CNVM comunică faptul că 

societăţii MAZUR INVESTMENTS LIMITED Cipru / NIKAROM INVEST SRL îi sunt incidente 
prevederile art. 203 din Legea 29712004 priVInd piaţa de capital, coroborat cu faptul că acţiunile Mechel 
Targoviste au fost suspendate de la tranzacţionarea pe piaţa reglementată ca urmare a deschiderii 
procedurii generale a insolvenţei, În vederea respectării prevederilor art. 203 alin (2) din Legea 
297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 

cu votul următorilor membri ai Consiliului de Administraţie: dL Shvedakov Oleg reprezentant 
})ermanent ai Mech.ei East Europe MetaUurgicai Division SRL - Presedinte si dt Vladimir Gofman şi dt 
Dovgani Andrei - membri, care reprezintă 60% din numărul total al membrilor Consiliului de 
Administraţie, 

adoptă următoarea 

DECIZIE 

Art. 1. Se decide suspendarea drepturilor aferente acţiunilor deţinute de MAZUR 
INVESTMENTS LIMITED (certificat de inregistrare numarul 309414 din 18.07.2012, cu sediul social 
la adresa Themistokli Dervi, 3, IULIA HOUSE, 1066 Nicosia, Cipru) care depăşesc pragul de 33% din 
drepturile de vot deţinute de aceasta societate la Mechel Targoviste SA - societate in insolventa, in 
insolvency, en procedure colleetive. Suspendarea drepturilor va avea ca obiect un număr de 36.905.980 
acţiuni deţinute de MAZUR INVESTMEN'IS LlMITE.D Cipru, reprezentând 53,6034% din capitalul 
social al Mechel Targoviste SA - societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective. 
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Art. 2, Se împutemiceşte domnul Păunescu Adrian Andrei - Director Relaţii Corporative în 
cadrul societăţii, identificat cu CI seria DD nr. 546434 eliberat la data de 07.07.2011, pentru a îndeplini 
orice formalităţi necesare şi de a notifica Depozitarul Central S.A cu privire la prevederile prezentei 
Decizii. 

Presedintele Consiliu ui d dministratie,
 
Mechel East Europe Me urg al Division SRL
 
prin reprezentant perman)~l}1\nfl
 

dl. Sbvedakov Oleg ----+-W--UU~~~~ 

dl. Gofman Vladim·;p-:=--------

dl. Dovgani And.'ei 
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