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BULETIN DE VOT 

SC MECANICA CEAHLAU S.A. 

AGEA 28/29.01.2011 

ACŢIONAR 

Numele:  

Prenumele: 

CNP / CUI / B.I. 

Nr.acţiuni: 

din care: 

VOTURI 

Semnătura            

1. Se aprobă  studiul  de  prefezabilitate 

privind reorganizarea activului din str. 

Aurel Vlaicu, nr. 34 pe un nou profil de 

activitate.  

 

voturi pentru………. 

contra…………. 

abţineri…………. 

 

2. Se aprobă Aprobă completarea 

 Actului constitutiv al societăţii cu 

 următoarele activităţi secundare:  

5221 – Activităţi de servicii 

 anexe pentru transporturi 

 terestre.  

 voturi pentru………. 

contra…………. 

abţineri…………. 

 3. A. Se aprobă prelungirea creditelor 

contractate cu Banca Comerciala Romana 

Sucursala Piatra Neamt pentru anul 2011 si 

mandatarea Consiliului de Administraţie 

pentru volumul de credite  in suma de 

4.700.000 lei  si 299.993,19 USD dupa cum 

urmeaza : 4.700.000 lei –   Facilitate de 

credit multiprodus    –        necesar   pentru 

completarea capitalului de lucru  in 

vederea efectuarii            operatiunilor prin 

contul curent; 299.993,19 USD – Linie 

credit (overdraft)  – utilizat  pentru 

finantarea activitatii curente.   Garantiile 

imobiliare  constituite in favoarea BCR sunt 

in suma de 6.278.119,26 lei (valoare 

contabilă), reprezentand 16,14% din total 

active imobilizate  localizate in Piatra 

Neamt str. Dumbravei nr.6. 

 B. Se aproba clauzele speciale solicitate de 

BCR la prelungirea liniilor de credit : 

subordonarea acordarii dividendelor 

rambursarii datoriei fata de BCR; 

încasarea dividendelor se va face numai cu 

acordul prealabil al bancii, pe toata durata 

de creditare; angajarea de noi finantari 

(credite,factoring,leasing) se va face numai 

cu acordul prealabil al bancii; mentinerea 

altor rezerve (cont 106.8) la nivelul minim 

existent la 30.06.2010, de 22.006 mii lei, pe 

toata perioada de creditare, cu exceptia 

acoperirii pierderilor din anii precedenti. 

4. Se aprobă prelungirea creditelor 

contractate cu Banca Transilvania 

Sucursala Piatra Neamt pentru anul 

2011 si mandatarea Consiliului de 

Administraţie pentru volumul de 

credite  in suma de 5.750.000 lei   

dupa cum urmeaza :  

5.150.000 lei – Linie credit – necesar 

pentru completarea capitalului de  

lucru  in vederea efectuarii 

operatiunilor prin contul curent; 

600.000 lei – credit pentru nevoi 

temporare pe documente girate in  

favoarea BT. Garantiile imobiliare 

constituite in favoarea BT  sunt in 

suma de 2.635.370,45 lei (valoare 

contabilă) reprezentand 6,78% din 

total active imobilizate  localizate in 

Piatra Neamt str. Dumbravei nr.6. 

 

 5. Se aprobă prelungirea creditului 

contractat cu Banca BRD – Group Societe 

Generale  Suc. Piatra Neamt pentru anul 

2011 si mandatarea Consiliului de 

Administraţie pentru volumul de credite in 

suma de 643.400 lei - credit de descoperit 

de cont - utilizat pentru finantarea 

capitalului de lucru. 

   Garantiile imobiliare constituite in 

favoarea BRD.G.S.G  sunt in suma de 

516.168,55 lei (valoare contabilă) 

reprezentand 1,33% din total active 

imobilizate  localizate in Piatra Neamt str. 

Dumbravei nr.6. 

6. Se aprobă data de 15.02.2011 ca 

dată de identificare a acţionarilor  

care urmează să beneficieze de 

drepturi si asupra cărora se răsfrâng 

efectele hotărârilor AGEA. 

 

voturi  pentru…………... 

contra………………… 

abţineri………………. 

 


