
SOCIETATEA “MECANICA CEAHLAU” S.A. 

- PIATRA NEAMT - 

 

Către, 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ BUCURESTI 

BURSA DE VALORI BUCUREŞTI 

RAPORT CURENT 

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 şi ale Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM 

 

Data raportului 30.03.2018 

Denumirea entităţii emitente: Societatea “Mecanica Ceahlău” SA 

Sediul social: Municipiul Piatra Neamţ, str.Dumbravei, nr.6 

Numărul de telefon/fax: 0233/211104/0233/216069 

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: 2045262 

Numărul de ordine în Registrul Comerţului : J.27/8/1991 

Capital social subscris şi vărsat : 23.990.846,00 lei  

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise : Bursa de Valori Bucureşti 

 

Evenimente importante de raportat : Completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a 

Acţionarilor, convocată pentru data de 19 - 20.04.2018, în conformitate cu prevederile art. 117¹ din 

Legea nr. 31/1990.  

 La solicitarea acţionarului SIF Moldova deținând 175.857.653 acțiuni reprezentând 73,3020% din 

capitalul social al societății, transmisă pe data de 29.03.2018, în temeiul art. 1171 din Legea nr. 31/1990 

privind societățile și a art. 7 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009, Consiliul de Administraţie întrunit în 

şedinţa din data de 29.03.2018 completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor 

convocată pentru data de 19 - 20 Aprilie 2018 cu urmatorul punct al ordinii de zi :  

 Alegerea unui administrator pentru completarea locului vacant ca urmare a demisiei unuia dintre 

administratori, pentru perioada rămasă din mandatul 2017-2021 

 

 



Membrii actuali ai Consiliului de Administraţie şi acţionarii vor putea face, în scris, propuneri de 

candidaturi pentru completarea Consiliului de Administraţie, conform art. 117 alin. (6) și art. 137¹ din Legea 

31/1990 

Candidații pentru funcția de adminstrator vor depune dosarele de candidatură la sediul central al societații 

până la data de 04.04.2018 ora 16,00.  

Lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale 

persoanelor propuse pentru funcţia de administrator se va afla la dispoziţia acţionarilor putând fi consultată 

si completată la sediul societăţii si pe web siteul acesteia www.mecanicaceahlau.ro 

 

 

PREŞEDINTELE CONSILULUI DE ADMINISTRATIE 

Trifa Aurelian-Mirea-Radu 


