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MECHEL TARGOVISTE SA 
(societate în insolvenţă, in insolvency, en procedure collective) 
Sediul social: Targoviste, Soseaua Gaesti nr.9-11, jud. Dambovita 
Numar de telefon/fax: 0245 630439; 632345; 634173 / 0245 217846 
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 913720 din 30.11.1992 
Numar de ordine in Registrul Comertului: J15/284/04.02.1991 
Capital social subscris si varsat: 172.125.307,50 lei  

 
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor  

MECHEL TARGOVISTE SA 
(societate în insolvenţă, in insolvency, en procedure collective) 

din data de 29 aprilie 2013 
desfasurata la sediul administratorului judiciar  
RVA INSOLVENCY SPECIALISTS S.P.R.L.  

din Bucuresti, str. Turturelelor, nr. 11A, bl. C, et. 4, sector 3 
 

PROIECT HOTARARI 
 

1. Se aproba schimbarea denumirii societăţii din "Mechel Targoviste S.A." în 
"COS TÂRGOVIŞTE S.A." 

 
2. Se aproba noua emblema (sigla) a societăţii şi radierea vechii embleme a 

societăţii de la Oficiul Registrului Comerţului. 
 
3. In considerarea aprobarii punctelor 1 si 2 de pe ordinea de zi, precum şi ca 

urmare a transferului dreptului de proprietate asupra unui număr de 59.626.520 acţiuni 
(reprezentând 86,6034% din capitalul social al societăţii) ale societăţii din contul Mechel 
International Holdings GmbH Elveţia în contul societăţii Mazur Investments Limited 
Cipru, înregistrat de Depozitarul Central S.A. în data de 15.02.2013, se aproba 
modificarea Actului constitutiv al societăţii, după cum urmează: 

Titlul Actului Constitutiv al Societăţii se va modifica, şi va avea următorul conţinut: 
"ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT AL SOCIETĂŢII COS TÂRGOVIŞTE S.A." 

La Capitolul 1 Denumirea, forma juridică, sediul, durata 
  La Articolul 1.  Denumirea societăţii comerciale,  
 art 1.1 se modifică şi devine:  
"1.1 Denumirea Societăţii comerciale este COS TÂRGOVIŞTE S.A. (numită în 

continuare alternativ „COS TÂRGOVIŞTE” sau „Societatea”)." 
La Capitolul 3. Capitalul social, aportul acţionarilor, acţiunile 
  La Articolul 7. Capitalul social  
 art 7.3 se modifică şi devine:  

"7.3. Aportul acţionarilor la capitalului social, numărul de acţiuni nominative 
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deţinute de aceştia şi participarea acţionarilor la capitalul social este cea înregistrată în 
registrul acţionarilor ţinut de Depozitarul Central SA. 

La data de 15.02.2013 structura sintetică consolidată a acţionarilor este 
următoarea: 

 - MAZUR INVESTMENTS LIMITED, persoană juridică înregistrată în Cipru, 
certificat de înregistrare numărul 309414 din 18.07.2012, cu sediul social la adresa 
Themistokli Dervi, 3, JULIA HOUSE, 1066 Nicosia, Cipru, care contribuie la formarea 
capitalului social cu 149.066.300,00 lei, şi deţine un număr de 59.626.520 acţiuni 
nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 2,50 lei fiecare şi o valoare 
nominală totală de 149.066.300,00  lei, ceea ce reprezintă o cotă de participare de 
86,6034% din capitalul social. 

 - alţi acţionari, persoane fizice şi juridice, deţinând fiecare în parte cote de participare 
mai mici de 10% din capitalul social, contribuie la formarea capitalului social cu 
23.059.007,50 lei şi deţin  un număr de 9.223.603 acţiuni nominative, dematerializate, cu 
o valoare nominala de 2,50 lei fiecare şi o valoare nominală totală de 23.059.007,50 lei, 
ceea ce reprezintă o cota de participare de 13,39664 % din capitalul social." 

La articolele 2.1, 3.3, 17.1, 17.3, 20.1, 30, 31, 32 si 34 din Actul Constitutiv se 
modifică denumirea anterioară a societăţii "MECHEL TARGOVISTE"  cu noua 
denumire "COS TÂRGOVIŞTE" 

 
4. Se aproba data de 28.05.2013 ca Dată de Înregistrare. 
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