ACTUL CONSTITUTIV
AL SOCIETĂŢII COMERCIALE „ALTUR” SA SLATINA

CAP. I. DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL, DURATA
Art.1. Denumirea societăţii este „ALTUR” S.A.
În toate actele, facturile ce emană de la societate, denumirea societăţii va fi urmată de
iniţialele S.A., sediul societăţii, capitalul social, numărul de înmatriculare la Registrul
Comerţului, codul unic de înregistrare.
Art.2. Societatea comercială „ALTUR” S.A. este persoană juridică română, având
formă juridică de societate pe acţiuni. Aceasta îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu
legislaţia română şi cu prevederile prezentului act.
Este o societate comercială deţinută public, care asigură tratament egal şi echitabil
tuturor deţinătorilor de valori mobiliare de aceeaşi clasă, permiţând acestora exercitarea
drepturilor care decurg din deţinerea de valori mobiliare la această societate.
Este o societate cu capital integral privat românesc.
Art.3. Sediul societăţii este în România, localitatea Slatina, strada Piteşti, nr. 114, jud.
Olt.
Sediul poate fi schimbat în altă localitate în baza hotărârii Adunării Generale a
Acţionarilor cu îndeplinirea formalităţilor prevăzute de lege.
Societatea poate înfiinţa filiale, sucursale, puncte de lucru şi desfacere, birouri,
reprezentanţe in alte localităţi din ţară şi din străinătate cu respectarea prevederilor legale de
înfiinţare, publicitate şi înscriere.
Art.4. Durata societăţii este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării în Registrul
Comerţului.
CAP. II. OBIECTUL DE ACTIVITATE
Art.5. Obiectul de activitate al societăţii constă în:
DOMENIUL PRINCIPAL: FABRICAREA AUTOVEHICULELOR DE TRANSPORT RUTIER, A
REMORCILOR ŞI SEMIREMORCILOR.
29. FABRICAREA AUTOVEHICULELOR DE TRANSPORT RUTIER, A REMORCILOR ŞI
SEMIREMORCILOR.
ACTIVITATEA PRINCIPALĂ: PROIECTAREA, PRODUCEREA ŞI COMERCIALIZAREA ÎN
ŢARĂ ŞI STRĂINĂTATE A PISTOANELOR PENTRU AUTOVEHICULE, PIESELOR
TURNATE DIN ALUMINIU, INCLUSIV SERVICII ŞI ASISTENŢĂ TEHNICĂ.
2811 – Fabricarea de motoare şi turbine (cu excepţia celor pentru avioane, autovehicule şi
motociclete)
2932 – Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de
autovehicule
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ALTE ACTIVITĂŢI:
13: FABRICAREA PRODUSELOR TEXTILE
133: FINISAREA MATERIALELOR TEXTILE
1330 – Finisarea materialelor textile;
14: FABRICAREA ARTICOLELOR DE ÎMBRĂCĂMINTE
141: FABRICAREA ARTICOLELOR DE ÎMBRĂCAMINTE CU EXCEPŢIA ARTICOLELOR
DIN BLANĂ
1412 - Fabricarea de articole de imbracaminte pentru lucru;
16: PRELUCRAREA LEMNULUI, FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN ŞI
PLUTĂ, CU EXCEPŢIA MOBILEI; FABRICAREA ARTICOLELOR DIN PAIE ŞI DIN ALTE
MATERIALE VEGETALE ÎMPLETITE
162: FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN, PLUTĂ, PAIE ŞI DIN ALTE MATERIALE
VEGETALE
1622 – Fabricarea parchetului asamblat în panouri ;
1623 - Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie pentru constructii;
22: FABRICAREA PRODUSELOR DIN CAUCIUC ŞI MASE PLASTICE
222: FABRICAREA ARTICOLELOR DIN MATERIAL PLASTIC
2229 - Fabricarea altor produse din material plastic;
24: INDUSTRIA METALURGICĂ
245: TURNAREA METALELOR
2451 - Turnarea fontei;
2453 - Turnarea metalelor neferoase uşoare
2454 – Turnarea altor metale neferoase
25: INDUSTRIA CONSTRUCŢIILOR METALICE ŞI A PRODUSELOR DIN METAL
(EXCLUSIV MAŞINI, UTILAJE ŞI INSTALAŢII)
251: FABRICAREA DE CONSTRUCŢII METALICE
2512 - Fabricarea de uşi şi ferestre din metal;
255 FABRICAREA PRODUSELOR METALICE OBŢINUTE PRIN DEFORMARE PLASTICĂ;
METALURGIA PULBERILOR,
2550 Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
256: TRATAREA SI ACOPERIREA METALELOR; OPERATIUNI DE MECANICA GENERALA
PE BAZĂ DE PLATĂ SAU CONTRACT
2561 - Tratarea si acoperirea metalelor;
2562 - Operaţiuni de mecanica generala;
257: PRODUCŢIA DE UNELTE ŞI ARTICOLE DE FIERĂRIE
2573 – Fabricarea uneltelor
27: FABRICAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE
273: FABRICAREA DE FIRE ŞI CABLURI; FABRICAREA DISPOZITIVELOR DE
CONEXIUNE PENTRU ACESTEA
2733 – Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire şi cabluri electrice şi electronice;
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28: FABRICAREA DE MAŞINI, UTILAJE ŞI ECHIPAMENTE n.c.a.
281 : FABRICAREA DE MAŞINI ŞI UTILAJE DE UTILIZARE GENERALĂ
2811 – Fabricarea de motoare şi turbine (cu excepţia celor pentru avioane, autovehicole şi
motociclete)
282: FABRICAREA ALTOR MAŞINI ŞI UTILAJE DE UTILIZARE GENERALĂ
2821 - Fabricarea cuptoarelor, furnalelor şi arzătoarelor;
289: FABRICAREA ALTOR MAŞINI ŞI UTILAJE CU DESTINAŢIE SPECIFICĂ
2891 – Fabricarea utilajelor pentru metalurgie;
2892 – Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii.
29: FABRICAREA AUTOVEHICULELOR DE TRANSPORT RUTIER, A REMORCILOR
ŞI SEMIREMORCILOR
291: FABRICAREA AUTOVEHICULELOR DE TRANSPORT RUTIER
2910 – Fabricarea autovehiculelor de transport rutier;
292: PRODUCŢIA DE CAROSERII PENTRU AUTOVEHICULE ; FABRICAREA DE REMORCI
ŞI SEMIREMORCI
2920 – Producţia de caroserii pentru autovehicule, fabricarea de remorci şi semiremorci;
293 : PRODUCŢIA DE PIESE ŞI ACCESORII PENTRU AUTOVEHICULE ŞI PENTRU
MOTOARE DE AUTOVEHICULE
2932 – Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de
autovehicule
30: FABRICAREA ALTOR MIJLOACE DE TRANSPORT
309: FABRICAREA ALTOR ECHIPAMENTE DE TRANSPOR n.c.a.
3091 – Fabricarea de motociclete
32: ALTE ACTIVITĂŢI INDUSTRIALE n.c.a
329 : ALTE ACTIVITĂŢI INDUSTRIALE
3299 – Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
33: REPARAREA, INTREŢINEREA ŞI INSTALAREA MAŞINILOR ŞI
ECHIPAMENTELOR
331: REPARAREA ARTICOLELOR FABRICATE DIN METAL, REPARAREA MAŞINILOR ŞI
ECHIPAMENTELOR
3311 – Repararea articolelor fabricate din metal
3312 – Repararea maşinilor
3319 – Repararea altor echipamente;
38: COLECTAREA, TRATAREA ŞI ELIMINAREA DEŞEURILOR ; ACTIVITĂŢI DE
RECUPERARE A MATERIALELOR RECICLABILE
383: RECUPERAREA MATERIALEOR RECICLABILE
3831 – Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru
recuperarea materialelor;
3832 – Recuperarea materialelor reciclabile sortate;
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41: CONSTRUCŢII DE CLĂDIRI.
412: LUCRĂRI DE CONSTRUCŢIE A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE ŞI NEREZIDENŢIALE
4120 – Lucrări de construcţie a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale ;
43 : LUCRĂRI SPECIALE DE CONSTRUCŢII.
433 : LUCRĂRI DE FINISARE
4332 – Lucrări de tâmplărie şi dulgherie ;
439 : ALTE LUCRĂRI SPECIALE DE CONSTRUCŢII.
4391 – Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii ;
45: COMERŢ CU RIDICATA ŞI CU AMĂNUNTUL, ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA
AUTOVEHICULELOR ŞI A MOTOCICLETELOR;
451: COMERŢ CU AUTOVEHICULE
4511 - Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 to);
4519 – Comerţ cu alte autovehicule
452 : ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA AUTOVEHICULELOR
4520 – Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
453: COMERŢ CU PIESE ŞI ACCESORII PENTRU AUTOVEHICULE
4531 – Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule;
4532 – Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule ;
454: COMERŢ CU MOTOCICLETE, PIESE ŞI ACCESORII AFERENTE; ÎNTREŢINEREA ŞI
REPARAREA MOTOCICLETELOR
4540 - Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente ; întreţinerea şi repararea
motocicletelor;
46: COMERŢ CU RIDICATA CU EXCEPŢIA COMERŢULUI CU AUTOVEHICULE ŞI
MOTOCICLETE
461: ACTIVITĂŢI DE INTERMEDIERE ÎN COMERŢUL CU RIDICATA
4613 - Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi materiale de constructii;
4614 - Intermedieri în comerţul cu maşini, echipamente industriale, nave şi avioane;
4617 - Intermedieri în comerţul cu produse alimentare, băuturi şi tutun;
4618 - Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific,
n.c.a.;
4619 - Intermedieri în comerţul cu produse diverse;
463: COMERŢ CU RIDICATA AL PRODUSELOR ALIMENTARE, AL BĂUTURILOR ŞI AL
TUTUNULUI
4636 - Comert cu ridicata al zahărului, ciocolatei şi produselor zaharoase;
4637 - Comert cu ridicata cu cafea, ceai, cacao şi condimente;
4638 – Comerţ cu ridicata specializat al altor alimente inclusiv peşte, crustacee şi moluşte ;
4639 - Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun;
466: COMERŢ CU RIDICATA AL ALTOR MAŞINI, ECHIPAMENTE ŞI FURNITURI
4661 - Comerţ cu ridicata al maşinilor agricole, echipamentelor şi furniturilor;
4662 - Comerţ cu ridicata al maşinilor-unelte;
4669 - Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente;
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467: COMERŢ CU RIDICATA SPECIALIZAT AL ALTOR PRODUSE
4672 - Comerţ cu ridicata al metalelor şi minereurilor metalice;
4673 - Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţii şi
echipamentelor sanitare şi de încălzire;
4677 - Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor;
469: COMERŢ CU RIDICATA NESPECIALIZAT
4690 - Comerţ cu ridicata nespecializat;
47: COMERŢ CU AMĂNUNTUL, CU EXCEPŢIA AUTOVEHICULELOR ŞI
MOTOCICLETELOR;
471: COMERŢ CU AMĂNUNTUL ÎN MAGAZINE NESPECIALIZATE
4711 - Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de
produse alimentare, băuturi şi tutun;
472: COMERŢ CU AMĂNUNTUL AL PRODUSELOR ALIMENTARE, BĂUTURILOR ŞI AL
PRODUSELOR DIN TUTUN, ÎN MAGAZINE SPECIALIZATE
4721 - Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete în magazine specializate;
4722 - Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carne, în magazine specializate;
4723 - Comerţ cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor, în magazine
specializate;
4724 - Comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi produselor zaharoase, în
magazine specializate;
4725 - Comerţ cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate;
4726 - Comerţ cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate;
4729 – Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate;
473: COMERŢ CU AMĂNUNTUL AL CARBURANŢILOR PENTRU AUTOVEHICULE ÎN
MAGAZINE SPECIALIZATE.
4730 – Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate;
474: COMERŢ CU AMĂNUNTUL AL ECHIPAMENTULUI INFORMATIC ŞI DE
TELECOMUNICAŢII, ÎN MAGAZINE SPECIALIZATE
4741 – Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software – ului, în
magazine specializate;
4742 – Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii, în magazine
specializate;
475: COMERT CU AMANUNTUL AL ALTOR PRODUSE CASNICE, ÎN MAGAZINE
SPECIALIZATE.
4753 - Comert cu amanuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor şi al altor acoperitoare de
podea, în magazine specializate;
4759 - Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz
casnic n.c.a., in magazine specializate;
476:COMERŢ CU AMĂNUNTUL DE BUNURI CULTURALE ŞI RECREATIVE, ÎN
MAGAZINE SPECIALIZATE
4764 – Comerţ cu amănuntul al echipamentelor sportive,în magazine specializate
4765 – Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
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477: COMERT CU AMANUNTUL AL ALTOR BUNURI, IN MAGAZINE SPECIALIZATE
4775 - Comerţ cu amănuntul al produselor cosmetice si de parfumerie, în magazine
specializate;
4776 - Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor, comerţ cu amănuntul al
animalelor de companie şi al hranei pentru acestea, în magazine specializate
4777 - Comerţ cu amănuntul al ceasurilor şi bijuteriilor, în magazine specializate
4778 - Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
4779 – Comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine
478: COMERŢ CU AMĂNUNTUL EFECTUAT PRIN STANDURI, CHIOŞCURI ŞI PIEŢE.
4781 – Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun
efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe.
4782 – Comerţ cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei şi încălţămintei efectuat prin
standuri, chioşcuri şi pieţe.
4789 – Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse.

479: COMERŢ CU AMĂNUNTUL CARE NU SE EFECTUEAZĂ PRIN MAGAZINE,
STANDURI, CHIOŞCURI ŞI PIEŢE
4791 – Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet;
4799 – Comerţ cu amănuntul în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor;
49: TRANSPORTURI TERESTRE ŞI TRANSPORTURI PRIN CONDUCTE
494: TRANSPORTURI RUTIERE DE MĂRFURI ŞI SERVICII DE MUTARE
4941 - Transporturi rutiere de marfuri;
4942 – Servicii de mutare
52: DEPOZITARE ŞI ACTIVITĂŢI AUXILIARE PENTRU TRANSPORTURI
522: ACTIVITĂŢI ANEXE PENTRU TRANSPORTURI
5221 – Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre
55: HOTELURI ŞI ALTE FACILITĂŢI DE CAZARE.
552: FACILITĂŢI DE CAZARE PENTRU VACANŢE ŞI PERIOADE DE SCURTĂ DURATĂ
5520 – Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată;
559: ALTE SERVICII DE CAZARE
5590 – Alte servicii de cazare;
56: RESTAURANTE ŞI ALTE ACTIVITĂŢI DE SERVICII DE ALIMENTAŢIE
561: RESTAURANTE
5610 – Restaurante;
562: ACTIVITĂŢI DE ALIMENTAŢIE (CATERING) PENTRU EVENIMENTE ŞI ALTE SERVICII
DE ALIMENTAŢIE.
5629 - Alte activităţi de alimentaţie n.c.a.
563: BARURI ŞI ALTE ACTIVITĂŢI DE SERVIRE A BĂUTURILOR
5630 – Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor;
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59: ACTIVITĂŢI DE PRODUCŢIE CINEMATOGRAFICĂ, VIDEO ŞI DE PROGRAME
DE TELEVIZIUNE, ÎNREGISTRĂRI AUDIO ŞI ACTIVITĂŢI DE EDITARE MUZICALĂ
592: ACTIVITĂŢI DE REALIZARE A ÎNREGISTRĂRILOR AUDIO ŞI ACTIVITĂŢI DE
EDITARE MUZICALĂ
5920 – Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare muzicală;
61: TELECOMUNICAŢII
611 „ Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu”
6110 „Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu”
619 Alte activităţi de telecomunicaţii
6190 - Alte activităţi de telecomunicaţii.
63: ACTIVITĂŢI DE SERVICII INFORMATICE
639: ALTE ACTIVITĂŢI DE SERVICII INFORMAŢIONALE
6399 - Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
68 : TRANZACŢII IMOBILIARE
682 : ÎNCHIRIEREA ŞI SUBÎNCHIRIEREA BUNURILOR IMOBILIARE PROPRII SAU ÎN
LEASING.
6820 - Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing ;
71: ACTIVITĂŢI DE ARHITECTURĂ ŞI INGINERIE, ACTIVITĂŢI DE TESTĂRI ŞI
ANALIZĂ TEHNICĂ
711: ACTIVITĂŢI DE ARHITECTURĂ
7112 – Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea
712: ACTIVITĂŢI DE TESTARE ŞI ANALIZE TEHNICE.
7120 – Activităţi de testare şi analize tehnice.
74: ALTE ACTIVITĂŢI PROFESIONALE, ŞTIINŢIFICE ŞI TEHNICE
741: ACTIVITĂŢI DE DESING SPECIALIZAT
7410 – Activităţi de desing specializat
749: ALTE ACTIVITĂŢI PROFESIONALE, ŞTIINŢIFICE ŞI TEHNICE n.c.a.
7490 – Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
77: ACTIVITĂŢI DE ÎNCHIRIERE ŞI LEASING
771: ACTIVITĂŢI DE ÎNCHIRIERE ŞI LEASING CU AUTOVEHICULE
7711 – Activităţi de închiriere şi leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere uşoare;
7712 – Activităţi de închiriere şi leasing cu autovehicule rutiere grele ;
772: ACTIVITĂŢI DE INCHIRIERE ŞI LEASING CU BUNURI PERSONALE ŞI
GOSPODĂREŞTI
7721 – Activităţi de închiriere şi leasing cu bunuri recreaţionale şi echipament sportiv;
7722 – Închiriere de casete video, discuri, CD – uri, DVD – uri, etc
7729 – Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
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773 : ACTIVITĂŢI DE ÎNCHIRIERE ŞI LEASING CU ALTE MAŞINI, ECHIPAMENTE ŞI
BUNURI TANGIBILE.
7739 – Activităţi de închiriere şi leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri tangibile
774 : LEASING CU BUNURI INTANGIBILE ( EXCLUSIV FINANCIARE)
7740 - Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)

80: ACTIVITĂŢI DE INVESTIGAŢII ŞI PROTECŢIE.
801: ACTIVITĂŢI DE PROTECŢIE ŞI GARDĂ
8010 – Activităţi de protecţie şi gardă;
802: ACTIVITĂŢI DE SERVICII PRIVIND SISTEMELE DE SECURIZARE
8020 - Activităţi de servicii privind sistemele de securizare
803: ACTIVITĂŢI DE INVESTIGAŢII
8030 – Activităţi de investigaţii;
82: ACTIVITĂŢI DE SECRETARIAT, SERVICII SUPORT ŞI ALTE ACTIVITĂŢI DE
SERVICII PRESTATE ÎN PRINCIPAL ÎNTREPRINDERILOR.
823: ACTIVITĂŢI DE ORGANIZARE A EXPOZIŢIILOR, TÂRGURILOR ŞI CONGRESELOR.
8230 – Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor;
829: ACTIVITĂŢI DE SERVICII SUPORT PENTRU ÎNTREPRINDERI n.c.a.
8291 – Activităţi ale agenţiilor de colectare şi ale birourilor (oficiilor) de raportare a
creditului;
85: ÎNVĂŢĂMÂNT.
853: ÎNVĂŢĂMÂNT SECUNDAR.
8532 – Învăţământ secundar, tehnic sau profesional
855: ALTE FORME DE ÎNVĂŢĂMÂNT.
8551 – Învăţământ în domeniul sportiv şi recreaţional;
8552 – Învăţământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice şi
alte arte)
86: ACTIVITĂŢI REFERITOARE LA SĂNĂTATEA UMANĂ.
862: ACTIVITĂŢI DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ AMBULATORIE ŞI STOMATOLOGICĂ
8621 – Activităţi de asistenţă medicală generală;
8622 – Activităţi de asistenţă medicală specializată;
95: REPARATII DE CALCULATOARE, DE ARTICOLE PERSONALE SI DE UZ
GOSPODARESC
951: REPARAREA CALCULATOARELOR ŞI A ECHIPAMENTELOR DE COMUNICAŢII:
9512 – Repararea echipamentelor de comunicaţii;
952 : REPARAŢII DE ARTICOLE PERSONALE ŞI DE UZ GOSPODĂRESC
9521 – Repararea aparatelor electronice, de uz casnic;
9522 - Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casă şi
grădină;
9523 – Repararea încălţămintei şi a articolelor din piele ;
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9525 – Repararea ceasurilor şi a bijuteriilor;
9529 – Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.
96 : ALTE ACTIVITĂŢI DE SERVICII
960 : ALTE ACTIVITĂŢI DE SERVICII
9609 – Alte activităţi de servicii n.c.a.
CAP. III. CAPITALUL SOCIAL, ACŢIUNI
Art.6. Capitalul social este de 82.438.833,8 lei împărţit în 824.388.338 acţiuni, cu
valoarea nominală de 0,1 lei.
Aportul acţionarilor la capital este de:
- SC MECANICA ROTES SA - 232.068.388 acţiuni – 28,15037 %
- SC CELULE ELECTRICE SA - 122.381.108 acţiuni – 14,84508 %
- SC REVAN COM SA
- 84.533.112 acţiuni – 10,25404 %
- Alţi acţionari
- 385.405.730 acţiuni – 46,75051 %
Deţinerea acţiunilor de către acţionarii societăţii este conform înregistrărilor din registrul
acţionarilor furnizat de către societatea de registru cu care S.C. ALTUR SA are contract valabil
încheiat.
Art.7. Acţiunile emise de societate sunt nominative, în formă dematerializată prin
înscriere în cont.
Evidenţa acţiunilor se va ţine de către o societate de registru autorizată de Comisia
Naţională a Valorilor Mobiliare.
Acţiunile emise de societate pot fi tranzacţionate pe una din cele două pieţe
reglementate din România: piaţa RASDAG sau Bursa de Valori Bucureşti.
Alegerea societăţii de registru se va face de către Consiliul de Administraţie iar a pieţei
pe care se tranzacţionează acţiunile emise de societate, va fi hotărâtă de Adunarea Generală
a Acţionarilor.
Art.8. Modificarea capitalului social.
Capitalul social al societăţii poate fi majorat sau redus pe baza hotărârii Adunării
Generale Extraordinare a Acţionarilor, în condiţiile şi cu respectarea procedurii prevăzute de
lege.
Art.9. Drepturile şi obligaţiile decurgând din acţiuni.
Fiecare acţiune plătită de acţionari conferă acestora dreptul la un vot în Adunarea
Generală a Acţionarilor, dreptul de a alege organele de conducere şi dreptul de a participa la
distribuirea dividendelor.
Deţinerea de acţiuni implică adeziunea de drept la statut.
Drepturile şi obligaţiile legate de acţiuni urmează acţiunile în cazul trecerii lor în
proprietatea altei persoane.
Patrimoniul societăţii nu poate fi grevat de datorii sau obligaţii ale acţionarilor – poate fi
urmărit numai pentru beneficiul ce i se cuvine acţionarului, sau a cotei părţi cuvenite acestuia
la lichidarea societăţii, efectuată în condiţiile prezentului act constitutiv.
În cazul decesului unui acţionar, drepturile şi obligaţiile legate de acţiuni revin
moştenitorilor legali.
Art.10. Cesiunea acţiunilor.
Acţiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaşte decât un proprietar
pentru acţiune.
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Cesiunea acţiunilor între acţionari sau terţi se face în condiţiile şi procedura prevăzută
de lege.

CAP.IV. ADUNAREA GENERALĂ
Art.11. Adunarea Generală a Acţionarilor este organul suprem de conducere al
societăţii, care decide asupra activităţii acesteia şi asigură politica economică şi comercială.
Adunările Generale sunt Ordinare şi Extraordinare.
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ se întruneşte cel puţin o dată pe an, în cel mult 5 luni
de la încheierea exerciţiului financiar şi are următoarele atribuţii:
a) aprobă structura organizatorică a societăţii, numărul de posturi, precum şi normativul
de constituire a compartimentelor funcţionale şi de producţie;
b) alege şi revocă membrii Consiliului de Administraţie, le stabileşte remuneraţia
cuvenită pentru exerciţiul în curs şi se pronunţă asupra gestiunii ;
c) stabileşte competenţele şi răspunderile Consiliului de Administraţie în conformitate cu
legislaţia în vigoare;
d) numeste sau demite auditorul financiar si fixeaza durata minima a contractului de
audit financiar;
e) aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli şi după caz programul de activitate pe
exerciţiul financiar următor;
f) hotărăşte cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a
celor externe, stabileşte competenţele şi nivelul de contractare a împrumuturilor bancare
curente, a creditelor comerciale şi a garanţiilor ce depăşesc jumătate din valoarea contabilă a
activelor societăţii;
g) discuta, aprobă sau modifică bilanţul şi contul de profituri şi pierderi, pe baza
raportului Consiliului de Administraţie, al auditorului financiar şi aprobă repartizarea profitului
între acţionari şi fixează dividendul;
h) hotărăşte înfiinţarea de filiale/sucursale, sau desfiinţarea acestora, gajarea şi
închirierea;
i)alte probleme înscrise la ordinea de zi.
Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare este necesară prezenţa
acţionarilor care să detina cel puţin o patrime din numarul total de drepturi de vot.
Hotărârile Adunarii Generale Ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.
Daca Adunarea Generala Ordinara nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor de
cvorum la prima convocare, adunarea ce se va intruni la o a doua convocare poate sa
delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunari , indiferent de cvorumul
intrunit, luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ se întruneşte ori de câte ori este
necesar şi hotărăşte cu privire la:
a) majorarea sau reducerea capitalului social, modificarea numărului de acţiuni
sau a valorii nominale a acestora;
b) schimbarea formei juridice, obiectului de activitate precum şi mutarea sediului,
infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare, conform legislatiei in vigoare ;
c) modificarea duratei societăţii, dizolvarea anticipată a societăţii;
d) fuziunea cu alte societăţi sau divizarea societăţii;
e) analizează rapoartele Consiliului de Administraţie privind stadiul şi perspectiva
societăţii cu privire la profit, dividende, calitatea produselor, situaţia forţei de muncă, relaţiile cu
clienţii sau furnizorii;
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f) hotărăşte cu privire la formularea acţiunii în răspundere, pentru membrii
Consiliului de Administraţie, a Directorului General, pentru paguba pricinuită societăţii ;
g) conversia actiunilor nominative in actiuni la purtator sau a actiunilor la purtator
in actiuni nominative, conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta.
h) orice altă modificare a actului constitutiv, sau orice altă hotărâre pentru care
este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare.
Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare, sunt necesare:
– la prima convocare, prezenţa acţionarilor detinand cel putin o pătrime din
numarul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezenţa acţionarilor
reprezentând cel putin o cincime din numarul total de drepturi de vot.
– hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau
reprezentati.
Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societatii, de reducere sau
majorare a capitalului social , de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de
dizolvare a societatii se ia cu o majoritate de cel putin doua treimi din drepturile de vot detinute
de actionarii prezenti sau reprezentati.
Art.12. Convocarea Adunării Generale.
Adunările Generale Ordinare şi Extraordinare se convoacă în conformitate cu
prevederile legale şi a reglementărilor Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, de Consiliul de
Administraţie, ori de cate ori este necesar.
Termenul de intrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocarii in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.,
Convocarea se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si in unul dintre
ziarele de larga raspandire din localitatea in care se afla sediul societatii sau din cea mai
apropiata localitate.
Dispozitiile din prezentul act se vor completa cu prevederile legale in vigoare la data
convocarii.
Art.13. Organizarea Adunării Generale
Organizarea şi desfăşurarea Adunărilor Generale Ordinare şi Extraordinare se vor
derula în conformitate cu prevederile legii şi a reglementărilor Comisiei Naţionale a Valorilor
Mobiliare.
Art.14. Exercitarea dreptului de vot în Adunarea Generală.
Hotărârile Adunării Generale se iau prin vot deschis.
Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administraţie şi a
cenzorilor, pentru revocarea acestora şi pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea
administratorilor.
Hotărârile Adunării Generale a Acţionarilor sunt obligatorii chiar şi pentru acţionarii
absenţi sau acţionarii care au votat contra.
CAP.V. CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
Art.15. Organizare.
Societatea comercială este administrată de către Consiliul de Administraţie compus din
3 – 5 administratori aleşi de Adunarea Generală a Acţionarilor pe o perioadă de 4 ani.
In caz de vacanta a unuia sau a mai multor posturi de administrator, Consiliul de
Administratie procedeaza la numirea unor administratori provizorii, pana la intrunirea adunarii
generale ordinare a actionarilor.
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Durata pentru care este ales noul administrator pe locul vacant va fi egală cu perioada
care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.
Pentru ca numirea unui administrator sa fie valabila din punct de vedere juridic,
persoana numita trebuie sa o accepte in mod expres.
Persoana numita ca administrator sau director general, in sensul legislatiei in vigoare,
trebuie sa fie asigurata pentru raspundere profesionala.
Consiliul de Administraţie este condus de un preşedinte ales în prima şedinţă a sa.
Componenţa şi numărul membrilor Consiliului de Administraţie se stabileşte de
Adunarea Generală a Acţionarilor.
Consiliul de Administraţie se întruneşte la sediul societăţii ori de câte ori este necesar,
dar cel puţin odată la trei luni la convocarea preşedintelui, iar în lipsa acestuia la cererea
motivata a cel putin 2 dintre membrii săi sau a directorului general.
Pentru valabilitatea deciziilor Consiliului de Administraţie este necesară prezenţa a cel
puţin jumatate din numărul membrilor Consiliului de Administraţie şi deciziile se iau cu
majoritatea voturilor membrilor prezenţi.
Dezbaterile Consiliului de Administraţie au loc, conform ordinii de zi stabilită.
Procesul verbal al şedinţei se semnează de către presedintele de sedinta şi de către cel
putin un alt administrator.
Consiliul de Administraţie poate delega unuia sau mai multor membrii ai săi unele
împuterniciri pe probleme limitate, poate recurge la experţi pentru studierea anumitor probleme
si poate crea comitete consultative, conform prevederilor legale.
În relaţiile cu terţii si in justitie, societatea este reprezentată de Consiliul de
Administratie, prin preşedintele său.
Aceştia (acesta) pot delega, o parte din atribuţiile lor de reprezentare unui Director
General (nemembru al Consiliului de Administraţie).
Cel ce reprezintă societatea semnează actele care o angajează faţă de terţi.
Membrii Consiliului de Administraţie vor putea exercita orice act care este legat de
administrarea societăţii, în interesul acesteia în limita drepturilor care i se conferă, aceştia
răspund solidar sau individual, după caz faţă de societate, pentru prejudiciile rezultate din
infracţiuni sau din abateri faţă de dispoziţiile legale, pentru abaterile de la actul constitutiv sau
pentru greşeli în administrarea societăţii.
Administratorii pot fi revocaţi oricând, chiar dacă nu există vreunul din motivele
menţionate la alin. 16.
Sunt incompatibile cu calitatea de membru în Consiliul de Administraţie, persoanele
care potrivit Legii nr. 31/1990, republicată nu pot fi fondatori, precum şi cele care, personal,
rudele sau afinii acestora până la gradul al doilea inclusiv, sunt în acelaşi timp patroni sau
asociaţi la societăţi comerciale cu capital privat cu acelaşi profil, sau cu care sunt în relaţii
comerciale directe.
Nu pot fi directori ai societăţii comerciale persoanele care potrivit Legii nr. 31/1990,
republicată, nu pot fi fondatori sau administratori.
Membrii Consiliului de Administraţie sunt plătiţi pentru activitatea desfăşurată, în
această calitate, cu o indemnizaţie al cărei cuantum se stabileşte de către Adunarea Generală
a Acţionarilor având ca bază de pornire salariul mediu pe societate.
Societatea va suporta cheltuielile de deplasare şi cazare, ocazionate de deplasarea
membrilor la şedinţele Consiliului de Administraţie.
Membrii Consiliului de Administraţie vor primi o singură indemnizaţie lunară indiferent
de numărul şedinţelor din luna respectivă.
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Art.16. Atribuţiile Consiliului de Administraţie.
Administratorii fac toate operaţiunile cerute pentru îndeplinirea obiectului de activitate al
societăţii cu obţinerea de profit din activitatea desfăşurată.
Obligaţiile şi răspunderea administratorilor sunt reglementate de dispoziţiile referitoare
la mandat şi de cele prevăzute în legea societăţilor comerciale şi Codul comercial român.
Consiliul de Administraţie are următoarele atribuţii:
a) numeşte şi revocă Directorul General şi îi stabileşte drepturile salariale;
b) întocmeşte strategia globală de retehnologizare, modernizare, restructurare a
societăţii şi o supune aprobării Adunării Generale a Acţionarilor;
c) întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli şi programul de activitate pentru exerciţiul
financiar următor şi le supune aprobării Adunării Generale a Acţionarilor;
d) întocmeşte raportul de gestiune şi supune spre analiză, dezbatere şi aprobare
Adunării Generale a Acţionarilor bilanţul contabil, contul de profit şi pierderi şi propunerea de
repartizare a profitului;
e) analizează oportunitatea contractării unor împrumuturi bancare pe termen lung şi
avizează contractele de împrumuturi bancare pe termen lung, dobândirea, înstrăinarea,
închirierea, schimbarea sau garantarea cu bunuri a căror valoare depăşeşte jumătate din
valoarea contabilă a activelor societăţii şi le supune aprobării Adunării Generale a Acţionarilor;
f) aprobă contractele de împrumuturi pentru credite la care valoarea garanţiilor este
mai mică de jumătate din valoarea activelor societăţii;
g) analizează propunerile de înfiinţare, desfiinţare de sucursale, filiale, reprezentanţe şi
le supune spre aprobare Adunării Generale a Acţionarilor;
h) dezbate rapoarte cu privire la stadiul şi perspectivele referitoare la profit şi
dividende, poziţia pe piaţa internă şi externă, nivelul tehnic, calitatea, forţa de muncă, protecţia
mediului, relaţiile cu clienţii;
i) întocmeşte regulamentul de organizare şi funcţionare al societăţii şi îl supune
aprobării Adunării Generale a Acţionarilor;
j) analizează oportunitatea şi necesitatea măririi (reducerii) capitalului social şi o
supune aprobării Adunării Generale a Acţionarilor;
k) analizează oportunitatea şi necesitatea unor operaţiuni de fuziune, divizare,
dizolvare şi lichidare a societăţii şi o supune analizei Adunării Generale a Acţionarilor;
l) stabileşte politica generală de marketing a societăţii;
m) formulează şi supune aprobării Adunării Generale a Acţionarilor, propunerea de
asociere a societăţii cu terţi, pentru participarea societăţii cu aport în natură sau numerar;
n) deleagă Directorului General anumite puteri de reprezentare a societăţii în relaţiile cu
terţii;
o) stabileşte limitele de negociere a Contractului Colectiv de Muncă;
p) numeşte şi revocă directorii executivi la propunerea Directorului General şi le
stabileşte drepturile salariale;
r) îndeplineşte şi alte sarcini trasate de Adunarea Generală a Acţionarilor;
s) întocmeşte şi supune analizei Adunării Generale a Acţionarilor programele de
restructurare;
ş) urmăreşte recuperarea la termen a creanţelor societăţii, exonerarea la plata unor
penalităţi şi trecerea pe costuri a unor cheltuieli;
t) exercită drepturile aferente calităţii de acţionar în societăţile în care societatea are
participaţii la capitalul social;
ţ) stabileşte, în condiţiile legii, modul de amortizare a mijloacelor fixe;
u) convoacă Adunarea Generală a Acţionarilor;
v) stabileşte data de referinţă pentru acţionarii îndreptăţiţi să fie înştiinţaţi şi să voteze în
cadrul Adunării Generale a Acţionarilor;
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x) propune Adunării Generale a Acţionarilor conversia acţiunilor precum şi emisiunea de
obligaţiuni.
y) orice alte atribuţii de administrare eficientă a societăţii.

CAP.VI. DIRECTOR GENERAL.
Art. 17. Atribuţiile Directorului General.
Directorul General participă la şedinţele Consiliului de Administraţie cu statut de invitat
permanent, având obligaţia de a pregăti desfăşurarea acestor şedinţe.
Directorul General are următoarele atribuţii şi competenţe:
a) aplică şi duce la îndeplinire hotărârile Consiliului de Administraţie şi execută sarcinile
încredinţate de Adunarea Generală a Acţionarilor;
b) propune Consiliului de Administraţie direcţiile principale strategice pe domenii de
activitate şi răspunde de elaborarea proiectului strategiei globale de retehnologizare,
modernizare, restructurare economico – financiară;
c) propune Consiliului de Administraţie principiile şi legăturile dintre compartimente
pentru elaborarea proiectului structurii organizatorice a societăţii;
d) analizează evoluţia indicatorilor de eficienţă, corelaţiile dintre aceştia şi informează
Consiliul de Administraţie; elaborează proiectul BVC şi proiectul Programului de activitate
pentru exerciţiul anului următor şi-l supune analizei Consiliului de Administraţie;
e) întocmeşte raportul de execuţie a bugetului, răspunde de întocmirea bilanţului
contabil şi a contului de profit şi pierderi, a raportului de gestiune şi a propunerilor de
repartizare a profitului;
f) încheie contracte de împrumut bancare până la limita stabilită de Consiliul de
Administraţie;
g) iniţiază şi coordonează studii de fezabilitate privind optimizarea structurii societăţii;
h) stabileşte nivelele de decizie şi delimitarea atribuţiilor în compartimentele societăţii şi
răspunde de elaborarea proiectului de ROF, pe care îl supune aprobării Consiliului de
Administraţie;
i) identifică oportunităţi de negociere a Contractului Colectiv de Muncă şi îl negociază în
limitele aprobate de Consiliul de Administraţie;
j) selectează, angajează, promovează şi concediază personalul salariat al societăţii;
k) negociază contractele individuale de muncă;
l) stabileşte îndatoririle şi responsabilităţile personalului societăţii şi deleagă executarea
unor operaţiuni ale societăţii unuia sau mai multor directori executivi;
m) raportează lunar, în scris, Consiliului de Administraţie principalele decizii luate în
luna anterioară, cât şi stadiul aplicării hotărârilor Consiliului de Administraţie;
n) duce la îndeplinire şi alte sarcini trasate de Consiliul de Administraţie.
CAP.VII.CONTROLUL GESTIUNII SOCIETĂŢII
Art.18.Auditorul financiar.
Situaţiile financiare ale societăţii vor fi auditate de către auditori financiari în condiţiile
prevăzute de lege.
CAP.VIII. EXERCIŢIUL ECONOMICO – FINANCIAR
Art.19. Exerciţiul economico – financiar începe la 01.01. şi se termină la 31.12. ale
fiecărui an.
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Art.20. Personalul societăţii.
Personalul este angajat de către Consiliul de Administraţie sau de către Directorul
General al societăţii.
Salarizarea se face conform negocierilor Contractului Colectiv de Muncă coroborate cu
legislaţia în vigoare.
Plata salariilor, impozitelor aferente , cotelor de asigurări sociale precum şi altor creanţe
bugetare se fac potrivit legislaţiei în vigoare.
Drepturile şi obligaţiile personalului societăţii sunt stabilite de către Consiliul de
Administraţie sau de către Directorul General al societăţii.
Nu pot fi directori ai societăţii persoanele care potrivit Legii nr. 31/1990, republicată nu
pot fi fondatori sau administratori.
Art. 21. Amortizarea mijloacelor fixe.
Consiliul de Administraţie stabileşte, în condiţiile legii modul de amortizare a mijloacelor
fixe.
Art. 22. Evidenţa contabilă şi bilanţul contabil.
Societatea va ţine evidenţa contabilă în lei, va întocmi anual bilanţul contabil şi contul
de profit şi pierderi, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor.
Bilanţul şi contul de profit şi pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial al României,
conform legii.
Art. 23. Calculul şi repartizarea profitului.
Profitul societăţii se stabileşte pe baza bilanţului aprobat de Adunarea Generală a
Acţionarilor.
Profitul impozabil se stabileşte în condiţiile legii.
Din profitul societăţii, rămas după plata impozitului pe profit se pot constitui fondurile
destinate modernizării, cercetării şi dezvoltării de produse noi, investiţiilor.
Societatea îşi constituie fond de rezervă şi alte fonduri în condiţiile legii.
Plata dividendului se face conform dispoziţiilor legale.
CAP.IX. REGISTRELE SOCIETĂŢII.
Art.24. Societatea va ţine registrele prevăzute de lege.
CAP.X. MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, LICHIDAREA, LITIGII
Art.25. Modificarea formei juridice.
Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea Adunării
Generale a Acţionarilor.
Noua societate va îndeplini formalităţile legale de înregistrare şi publicitate cerute de
înfiinţarea societăţii.
Art.26. Dizolvarea societăţii.
Societatea poate fi dizolvată în următoarele situaţii:
 imposibilitatea realizării obiectului de activitate;
 falimentul;
 pierderea unei jumătăţi din capitalul social, după ce s-a consumat fondul
de rezervă, dacă Adunarea Generală a Acţionarilor nu decide completarea
capitalului social sau reducerea lui la suma rămasă;
 numărul de acţionari va fi redus sub 2, mai mult de 9 luni;
 în orice alte situaţii, pe baza hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor,
luată în unanimitate
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 alte situaţii prevăzute de lege
Dizolvarea societăţii comerciale trebuie să fie înscrisă la Registru Comerţului şi
publicată în Monitorul Oficial al României.
Art.27. Lichidarea societăţii.
Lichidarea societăţii şi repartizarea patrimoniului se fac în condiţiile şi cu respectarea
procedurii prevăzută de lege.
Art. 28. Litigiile societăţii.
Litigiile societăţii cu persoane fizice sau juridice sunt de competenţa instanţelor
judecătoreşti, sau a comisiilor de arbitraj.
Art.29. Dispoziţii finale.
Prevederile prezentului Act constitutiv se completează cu dispoziţiile legale referitoare
la societăţile comerciale deţinute public.
Prezentul ACT CONSTITUTIV este actualizat în baza hotărâri AGEA nr.1 şi a hotărârii
AGOA nr. 2 din data de 29.04.2009.

PREŞEDINTE AL
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
Ec. Antonel – Cristi Bunu
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