MECHEL TARGOVISTE S.A.
Societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective
Sediul social: Targoviste, Soseaua Gaesti nr.9-11 jud Dambovita
Numar de telefon/fax: 0245630439; 632345; 634173/0245217846
Codul unic de inregistrare: 913720 din 30.1 Ll992
Numar de inregistrare la Registrul Comertului: 115/284/04.02.1991
CUlI CIF: RO 913720 din 30.11.1992
Capital social subscris si varsat: 172.125.307,50 lei
Nr. înreg:

0130IPR~.~.I15.03.2013

CĂTRE:
FAX:

BURSA DE VALORI BUCURESTI
021/3079517;3079519

COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE
FAX:

021 /326 68 48

RAPORT CURENT
CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M. NR.l/2006 SI LEGEA 297/2004

DATA RAPORT LUI 15.03.2013
Denumirea entitatii emitente: MECBEL TARGOVISTE S.A. - Societate m insolventa, 10
insolvency, en procedure oollective
Sediul social: Targoviste, Soseaua Gaesti nr.9-11, jud. Dambovita
Numar de telefon/fax: 0245 630439; 632345; 634173 /0245217846
Codul unic de inregistrare: RO 913720 din 30.11.1992
Numar de ordine in Registrul Comertului: 115/284/04.02.1991
Capital social subscris si varsat: 172.125.307,50 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti 
tranzactionarea actiunilor este suspendata urmare a deschiderii procedurii generale a insolventei
dispusa prin Incheierea din data de 22.02.2013 pronuntata de Tribunalul Dambovita, Secţia a fi-a
civila de contencios administrativ si fiscal, in dosarul nr. 19061120/2013
situaţia economică a societăţii şi
privind reorganizarea activităţii a fost necesară redimensionarea personalului în
concordanţă. cu volumul prognozat al producţiei în vederea asigură.rii reuşitei în implementarea unui
plan de reorganizare. Din acest motiv, începând din data de 11.03.2013 conducerea societăţii împreună
cu reprezentanţii administratorului judiciar au procedat la comunicarea de preavize către 512 salariaţi
ale căror posturi au fost desfiinţate ca urmare a aprobării unei noi organigrame
Salariaţii care au primit preavize urmează a fi concediaţi în conformitate cu prevederile ari. 86 (6) din
Legea 85/2006, coroborat cu prevederile art. 65, 66 din Codul Muncii şi vor beneficia de un preaviz
de 20 zile lucrătoare, precum şi de plăţi compensatorii În cuantum de 3 salarii brute.

Evenimente importante de raportat : Având în vedere
intenţia fermă

