
 
Societatea Comerciala 

ARTEGO S.A. 
ADRESA: Str. Ciocarlau nr. 38 

TG-JIU – 210103, GORJ, ROMANIA;  
J 18/1120/1991; CIF: RO 2157428 

Telefon: 0040-253-22.64.44; 22.64.45 
Fax: 0040-253-22.61.40; 22.60.67; 22.60.45 

Capital social: 24.973.443 lei  

 

Benzi transport, Garnituri, Placa tehnica, Covoare,  Flexiblocuri, Burdufi 
Coturi si mansoane radiator, piese auto din cauciuc , Covoare auto 

 

 

Raport curent   

conform  Regulamentului nr. 1/2006 ,art. 113 

Data raportului :10.10..2011 
Denumire Emitent: S.C. ARTEGO S,A.  
Sediul Social: Tg. Jiu, str. Ciocirlau nr. 38, Jud. Gorj. 
Nr. Inregistrare la ORC: J18/1120/1991 
CUI: RO215748 
Capital social  24.873.442,5 RON 
Piata de tranzactionare : Piata ARENA 
Evenimente importante de raportat: 
 

Completarea ordinii de zi a Convocarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor  

     S.C. ARTEGO S.A. TG. JIU 

Conform Legii 31/1990 republicata, in baza art 117*1, Presedintele CA in baza solicitarii actionarului majoritar 

Asociatia Salariatilor « PAS ARTEGO », completeaza ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor  din data 

de 24.10.2011, ora 11, respectiv 25.10.2011, orele 11, cu urmatoarele puncte : 

1. Aprobarea  prelungirii pe o perioadă de 12 luni a liniei de credit în sumă de 1.100.000 EUR de la Banca de Export-
Import a României EXIMBANK S.A., începând cu data de 10.11.2011. 

2.  Aprobarea garantarii liniei de credit  cu: 
- ipotecă de rang I asupra următoarelor imobile: 

- Imobil situat în mun. Tîrgu Jiu, str. Ciocârlău nr.38,  judeţul Gorj, compus din teren în suprafaţa de 6705 mp cu fabrică de oxigen 
C12. Imobilul este înscris în CF nr. 24778  cu număr cadastral 1315/2/1/1/4; 
- Imobil situat în mun. Tîrgu Jiu, str. Ciocârlău nr.38,  judeţul Gorj, compus din teren în suprafaţa de 1859 mp cu secţie confecţii 
C8. Imobilul este înscris în CF nr. 24781  cu număr cadastral 1315/2/1/1/7; 
- Imobil situat în mun. Tîrgu Jiu, str. Ciocârlău nr.38,  judeţul Gorj, compus din teren în suprafaţa de 1271 mp cu grup administrativ 
C13, C14. Imobilul este înscris în CF nr. 24777  cu număr cadastral 1315/2/1/1/3; 
- Imobil situat în mun. Tîrgu Jiu, str. Ciocârlău nr.38,  judeţul Gorj, compus din teren în suprafaţa de 5047 mp cu secţie 
recondiţionări tamburi C59. Imobilul este înscris în CF nr. 24783  cu număr cadastral 1315/2/1/1/9; 
- Imobil situat în mun. Tîrgu Jiu, str. Ciocârlău nr.38,  judeţul Gorj compus din teren în suprafaţa de 9.538 mp cu  construcţia „Hală 
industrială – Secţia garnituri” - C56/2/2, cu suprafaţă construită la sol de 6.429 mp. Imobilul este înscris în CF nr. 24792  cu număr 
cadastral 1315/2/1/1/1/8 ; 
- Imobil situat în mun. Târgu Jiu, strada Ciocârlău, nr. 38, judeţul Gorj, compus din teren în suprafaţă de 3.744 mp teren, înscris în 
Cartea Funciară nr. 24784 a localităţii Târgu Jiu, cu numărul cadastral 1315/2/1/1/10; 
              - cesiunea încasărilor din exporturi cu modalitate de plată asiguratorie – acreditiv de export deschis la EximBank în valoare 
de  400.000 Euro; 

3. Aprobarea desemnarii d.lui DAVID Viorel în calitate de Preşedinte al Consiliului de Administraţie sa semneze  
contractul de credit, contractele de garanţie, toate contractele accesorii contractului de credit, documentele necesare  înscrierilor  la  
Arhiva Electronică şi actele adiţionale . 
 Mentionam ca restul  prevederilor din convocatorul publicat in Monitorul Oficial nr. 3599/22.09.2011 raman neschimbate. 
 
   Presedinte CA 
   David Viorel,       Intocmit,  
          Buse Diana 

       


