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Eveniment important de raportat :
Hotărârea Adunării Generale a Actionarilor
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, convocata în conformitate cu prevederile legale în
Monitorul Oficial, partea a IV nr.3012/09.08.2011 s-a întrunit statutar la prima convocare – la sediul societăţii
din Slatina, str. Piteşti, nr.114, jud.Olt, ca urmare a îndeplinirii condiţiilor legale de cvorum prevăzute de Actul
constitutiv, Legea 31/1990 republicată şi de dispoziţiile Legii nr.297/2004 privind piaţa de capital.
La lucrările şedinţei au participat 8 acţionari, deţinând un numar de 623.536.661 actiuni , respectiv un
procent de 75,6362% din capitalul social al societatii, cu drept de vot un numar de 470.526.365 actiuni
reprezentand 57,0757% din capitalul social al societatii .
A votat prin corespondenta 1 actionar cu un numar de 157.013 actiuni, reprezentand 0,019% din
capitalul social .
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, în conformitate cu prevederile legale, si majoritatea
voturilor exprimate , astfel cum este evidentiat in procesul verbal de sedinta, corespunzator problemelor
inscrise pe ordinea de zi,

HOTARASTE:
Art.1. Contractarea de la RAIFFEISEN BANK SA a unei facilitati de credit la termen cu posibilitatea
emiterii de acreditive si scrisori de garantie bancara, pentru realizarea proiectului investitional „Eficientizarea
societatii prin modernizarea proceselor de productie si cresterea gradului de integrare a productiei”, in suma de
14.000.000 RON/echivalent EUR si garantarea acesteia cu bunuri proprietatea societatii, dupa cum urmeaza:
– ipoteca asupra imobilelor compuse din :
• teren 20.153 mp, impreuna cu constructiile - Hala turnare statica si Depozit;
• cota parte de 1952,22 mp din terenul aferent de acces general incinta (S5) in suprafata
totala de 15.540,16 mp;
– gaj asupra echipamentelor si utilajelor finantate prin contractul de credit;
– gaj asupra disponibilitatilor din conturile curente deschise la Raiffeisen Bank.
Art.2.Validarea hotararilor Consiliului de Administratie al societatii din data de 20.10.2010 si
03.05.2011 privind contractarea de la RAIFFEISEN BANK SA a unei facilitati de credit overdraft cu

posibilitatea emiterii de scrisori de garantie, in suma de EUR 3.800.000 si garantarea acesteia cu bunuri
proprietatea societatii, dupa cum urmeaza:
– ipoteca asupra imobilelor compuse din :
• teren 16.711 mp, impreuna cu constructia - Hala turnare pistoane;
• cota parte de 1952,22 mp, din terenul aferent de acces general incinta (S5) in suprafata
totala de 15.540,16 mp;
– gaj asupra disponibilitatilor din conturile curente deschise la Raiffeisen Bank;
– gaj asupra actiunilor detinute de societate la SIF-uri .
Art.3.Se aprobă imputernicirea semnarii documentatiilor de credit si de garantare (contracte de
facilitate de credit, acte aditionale la acestea, contracte de garantie mobiliara, contracte de garantie imobiliara
in forma autentica in fata notarului public, orice documente necesare contractarii creditelor), precum si orice
alte inscrisuri/declaratii necesare pentru ca aceste documente sa angajeze in mod valabil societatea in aceste
operatiuni, de catre dl. Bunu Antonel - Cristi, avand functia de Presedinte al Consiliului de Administratie.
Art.4.Se aprobă obligatiile asumate de societate fata de Banca prin contractele de facilitate de credit,
respectarea conditiilor cuprinse in oferta RAIFFEISEN BANK si in contractele de facilitate de credit, cu
modificarile ulterioare, pana la stingerea tuturor obligatiilor.
Art.5. Se valideaza hotararile Consiliului de Administratie adoptate in semestrul I 2011, in baza art. 7
din Hotararea nr.1 a Adunarii Generale a Actionarilor din 27.04.2011.
Art.6.Se aprobă data de 26.09.2011 ca dată de înregistrare conform art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004.
Art.7. Aprobarea imputernicirii d.nei av. Gunaru Maria, pentru indeplinirea formalitatilor legale, in
vederea inregistrarii mentiunilor la Oficiul Registrului Comertului, BVB si CNVM.
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