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Material informativ pentru 
 

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 
29/30.04.2012. 

 
Denumirea actuală a societăţii încorporează denumirea fostului acţionar majoritar MECHEL, iar 

sigla (emblema) utilizată are încorporate însemne pentru care grupul MECHEL are drepturile de proprietate 
internaţională.  

 
În aceste condiţii se propune acţionarilor aprobarea schimbării denumirii societăţii din "Mechel 

Targoviste S.A." în "COS TÂRGOVIŞTE S.A." şi noua siglă emblemă (anexată prezentei 
împreună cu documentele de verificare disponibilitate şi rezervare emise de Oficiul registrului 
Comerţului), denumirea şi sigla propusă constituind revenirea la identificarea societăţii anterioară 
intării în grupul MECHEL. 

 
În considerarea aprobării noii denumiri şi a noii sigle, 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 (anexăm structura sintetică eliberată de Depoyitarul Central S.A.), este 
necesară aprobarea modificării 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 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" 

 
 
 
 
 



Ministerul Justiţiei Formular nr.17 

Oficiul Naţional al Registrului C~lui Nr.7134 

Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa Data: 19.03.2013 

DOVADĂ
 
privind disponibilitatea şi rezervarea firmei
 

În temeiul art.39 din Legea nr.26/1990, republicată, cu modificările ulterioare, s-a procedat la verificarea 
disponibilitătii firmei COS TÂRGOVIŞTES.A. solicitată de - pentru schimbare denumire. 

Veri'ficarea şi rezervarea firmei s-au efectuat la opţiunea şi pe răspunderea solicitantului. În unna 
verificării s-a constatat că firma a cărei verificare s-a solicitat este disponibilă. 

Rezervarea firmei are caracter administrativ şi prealabil, asupra legalităţii formale a finnei unnând a se 
pronunţa directorul ORCT/persoana desemnată conform OUG nr. 11612009 prin Decizia D.G. nr. 20/14.01.2010 cu 
ocazia soluţionării cererii de înregistrare în registrul comerţului. 

Rezervarea firmei este valabilă trei luni de la data emiterii. 
Denumirea rezervată nu este constitutivă de drepturi în sensul Legii nr. 84/1998. 

Director, 
"'" Smaranda B1ii:BEANU 

,; . 
~... 

Referent, 
SANDU TEODORA 

\ ~~ ~ i-/f! ~ 
Data emiterii: 19.03.2013 : 11:12:52 
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