CATEVA DATE CU PRIVIRE LA CONSTITUIREA S.A. „MINELE DE
CARBUNI DIN ARDEAL"

Sfârşitul secolului al XIX-lea şi 'începutul celui
de-al XX-lea a
însemnat pentru industria Transilvaniei un vădit progres cu toate convulsiile provocate de perioadele de recesiune. Dezvoltarea reţelei de
căi ferate, ale indwitriei ·prelucrătoare, a creşterii consumului de energie
in general au determinat deschiderea şi punerea în exploatare a unor
:i.oi şi noi zăcăminte de cărbuni. Printre acestea se află şi zăcămintele
situate în .comunele Şorecani şi Tic judeţul Cojocna cunoscute dupii
august 1918 sub numele de „Minele de Cărbuni din Ardeal" Societate
an:>nimă .
. Ca şi în alte cazuri, exploatarea sistematică a zăcămintelor de căr
buni din Şorecani şi Ticu a început după construirea şi. darea folosinţă
a căilor ferate, în speţă, a celei care legau Oradea de Cluj şi mai departe spre Braşov. In acest mntext în anul 1880 s-a constituit „Erdelyi
Banya Reszveriyt{irsasag" (Compagnie des Mines de Trasylvaniu).
Aeeastă societate era înregistrată la Bruxelles şi la Cluj şi avea
ca
obiect de activitate tocmai punerea în valoare a zăcămintelor de căr
buni mai sus amintit.el.
De la înftinţarc, se pare că societatea a avut dificultăţi legate de
c:.chitarea cărbunilor pe care 'ii furniza căilor ferate şi pe care statul nu
reuşea să-i
achite cu regularitate. La acestea se adaugă concurenţa
cărbunilor apăruţi pe piaţă din producţia altor societAţi
consolidate
economic. In aceste împrejurări adunarea generală a societăţii, ţinută
la Bruxelles în ziua de 9 aprilie 1912, a hotărât lkhidarea societăţii,
însărcinând cu această operaţiune pe Frederic Grosz, directorul general
al societăţii, domiciliat în Cluj. Potrivit hotărârilor adunării generale,
.iichidantul avea sarcina de a vinde averea societăţii unei alteia existente, unei societăli noi înfiinţate sau unei persoane particulare.
Condiţiile create de primul război mondial, dar mai ales condiţiile păcii,
care se conturau în anul 1918 au determinat conducerea
veche să adopte formula înfiinţării unei noi societăţi pentru exploatarea
cărbunilor de la Ticu şi Şorecani av;înd ca acţionari persoane indigene,
domiciliate în totalitate în Transilvania, respectiv: Cluj, Timişoara şi
Târnăveni. Chiar dac;{ tratatele de pace nu erau încheiate la data înfiinţării noii societăţi, marele capital internaţional a prevăzut. posibilele
lo-r prevederi, de a trece parte din capitalul unor întreprinderi pe seama
statelor în g.raniţele cărora urmau să intre anumite teritorii şi. în con~ecinţă a .hotărât lichidarea vechii societăţi şi înfiinţarea uneia noi
ai
c.ărei acţionari urmau să fie persoane exclusiv localnice.
·
1n iulie 1918· la Cluj este făcut pu:blic pro.iectul noii societăţi „Minele de cărbuni din Ardeal" S.A. cu sediul în Cluj.· Scopul noii sode1
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tăţi era de
a cumpăra proprtetăţile societăţii lichidate „Compagnie des
Mines de Transylvanie" precum şi concesiunile de exploatare deţinute
de aceasta în judeţul Cojocna, precum şi a altor proprietăţi funciare deţinute de pomenita societate. De asemenea făceau obiectul cumpărării
toate instalaţiile şi amenajările mobile şi imobile cuprinse în acele proprietăţi. In continuare, scopul societăţii era formulat de a se spori producţia de cărbune, de a se desface această producţie sub formă brută
sau prelucrată, de a se achiziţiona şi valorifica alte zăcăminte minerale,
de a prelua alte întreprinderi industriale sau comerciale în totalitate
sau parţial.
Capitalul social al firmei se fixează la valoarea de 2.000.000 coroane care urma a se realiza prin subscrierea a 1 O.OOO acţiuni în valoare de 200 coroane fiecare.
ln cadrul aceluiaşi apel de subscriere societatea in lichidare se
obliga să asigure în favorul noii societăţi exactitatea datelor din apelul
de înscriere, să cedeze întreaga avere şi ca din preţul de cumpărare să
răscumpere cele 2400 bucăţi de obligaţiuni în valoare de 1.200.000 franci
emise de societate cu ocazia înfiinţării.
Adunarea generală de constituire a fost convocată pentru 31 august
1918 în Cluj la sediul vechii societăţi „Erdelyi Banya Reszvenytarsasag" de pe CaJ.ea Francisc Iosif nr. 39. După îndeplinirea procedurilor
legale în unanimitate s-a hotărât constituirea noii societăţi ,,Minele de
cărbuni din Ardeal" S.A. cu sediul în Cluj.
Aş.a cum rezultă din lista de subscriere anexată apelului cele 10.000
acţiuni au fost repartizate astfel:

I. Frederic Gr6sz

2. Iuliu Llszli>
3. Bela Morvay
4. Iosef Ott
J. Dr. Zoltan Szanti>
6. Iacob Molnar
7. Hetmann Lindner
8. Dr. Paul Szănt6
9. Niculae Szăntii

2000
500
500
500
1500
500
1500
1500
1500

buc.
buc.
buc.
buc.
buc.
buc.
buc.
buc.
buc.

Cluj
Cluj
Cluj
Cluj
Cluj
Cluj
Timişoara

Târnăveni

Cluj

Cine erau de fapt aceşti acţionari un document ulterior precizează:
Frederic Gr6sz - director la Banca comercială Cluj
Dr. Zoltin Szant6 - proprietar Cluj
Iacob Molnar - director Societate comerdală Cluj
Niculae Szc\nt6 - general director Cluj
ln privinţa activităţii din primii ani am adăuga că societatea a fost
intr-o continuă de-zvoltare. ln anul 1920, aşa cum rezultă din darea de
seamă a consiliului de administraţie, s-a realizat un beneficiu net de
148.788,85 lei din care reţinându-se cheltuielile de admininstraţie s-au
propus dividende în valoare .de 100.000 lei pentru toate cele 1 O.OOO acţjuni. Tot cu prilejul adunării generale din 21 iulie 1921 se propune
sporirea capitalului social la suma de 5.000.000 lei constând din 50.000
buc. acţiuni a câte 100 lei fiecare.
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Cât prive;;te lucrările propriu zise făcute în interesul producţiei
pot fi amintite, repararea funicularului, a staţiei de încărcare şi descărcare a cărbunilor, un nou cântar, s-a instalat o nouă linie electrică
de mare tensiune, s-a instalat un nou compresor Flottmann, s-au făcut
deschideri de noi straturi de cărbune etc. Investiţiile s-au ridicat în
1920 la suma de 1.700.000 lei ceea ce a dus la sporirea averii societăţii
în 1920 la suma de 3.888.000 lei.
S-au făcut investiţii şi pentru asigurarea unor condiţii nunrme
pentru atragerea de noi lucrători. În acest sens .s-a construit un spaţiu
pentru cazarea a 40 de muncitori şi alte 16 locuinţe familiale. De asemeni s-au cheltuit suplimentar 1.800.000 lei faţă de anul 1919 pentru
aprovizir';l.area magazinului muncitorilor cu <dimente, ca urmare a contractului colectiv de muncă.
In perioada următoare „Minele de cărbuni din Ardeal" S.A. vor
cunoaşte o dezvoltare continuă ajungând să ocupe locul al 8-lea în rândul principalelor societăţi carbonifere din România 2 •
MIHAI CERGHEDEAN

ANEXE:

I. TRADUCERE LEGALIZATA
PROIECT ŞI APEL DE SUBSCRIERE
Societatea „Erdelyi Banya Rcszvenytarsasăg" (Compagnie des
Mines
de
Transylvanie), firmă înregistrată în Bruxelles şi Cluj, de când există in continuu
5e luptă cu împrcjlli'ările nefavorabile, cari apasă asupra mersului afacerilor sale
in urma greutăţilor băne~ti ale tezaurului Statului. cari cu ocaziunea constituirii
fu necesitată să le preia de la predecesorul ei. N-a fost în stare să birue aceste
greutăţi, astfel ea fu împiedicată în dezvoltarea şi într-o formaţiune care să dea
piept concurenţei, cu toate că se găseau cantităţi corespunzătoare de cărbuni.
Acestor împrejurări se datoreşte, ca imediat după ce relaţiile sale economice se
consolidaseră astfel, că subsista speranţa spre o escontentare a creditorilor săi,
ea îşi hotărâse lichidarea, care a şi foL'lt declarată de către adunarea generală ţi
nută la Bruxelles în ziua de !l aprilie 1912, în acelaşi timp desemnând ca J.ichidator pe Frederic Gr6sz, domiciliat în Cluj, director general al societăţii. Lichidatorului i s.:a conferit din partea adunării generale împuternicirea expresă, ca
în decursul lichidării să poată vinde din mână libei-ă averea societăţii fie unei
societăţi anonime deja existente fie unei care urmează a se înfiinţa din nou sau
vreunei persoane particulare.
Având în vedere, că ridicarea baie~irii, de cărbuni indigenă, ~i in legătură
cu aceasta aşezarea pe o bază fennă a unei intreprinderi de acest ordin, în ţară,
era întotdeauna o chemare economică de primul rang, mai ales intre impreju1·ările de a5tăzi cari arată o producţie esenţial micşorată şi o căutare potenţată
de cărbtmi, având în vedere că aceste împrejurări in timpul
avântului industrial al pacei şi al refacerii necesare vor impune minelor de cărbuni pretenţiuni
şi mai potenţate: Societatea anonimă subsemnată sub lichidare, pentru valorizarea averii sale mi,niere şi-a ales un a.şa mod, prin care seriositatea şi importanţa
economică a întreprinderii putându-se asigura, fn acelaşi timp se poate şi incon2

L. Bâthory, in AIIC, XII, 1969, p. 202.
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jura, ca averea minieră prin că vânzându-<>e eventual unor partileulari să fie întrebuinţată
în scopuri de speculă. Pe această bază pe lângă servirea obligativă
şi tempestivă a scopului In scopul preluărti: averii miniere şi a continuării pe o
bază fermă economică a producţiei de cărbuni, proiecWl de jos a hotărât inffinţarea unei Societăţi anonime indigene, prin prezenta emiţând actualul apel de
subscriere asupra acţjuniJor.

I. PROIECTUL SOCIETAŢII AiNON. CARE URMJ<~AZA A SE lNFIINŢA
1. Firma Societăţii: Minele de cărbuni: din Ardeal S.A. (Erdelyi Szenbănya
Reszvenytarsasag); sediul: Cluj.
2. Obiectul Intreprinderii: cumpărarea proprietăţiilor de cărbuni şi a con·
cesiunilor de exploatare din judeţul Cojocna, aparţinăt.oare firmei Uchidante
Erdelyi Banya Reszvenyt.arsasag (Compagnie de'i Mines de Transylvanie) precum
~i al alt.or proprietăţi fonciare ale Societăţii, aparţinăt.oare acestei averi· miniere
~i a tuturor inst:alaţiunilor şi aranjamentelor mobile şi
imobile înfiinţate sau
innerente acelor proprietăţi, potenţarea şi continuarea, pe acest.e teritorii a producţiunii de cărbuni prin noi deschideri şi prin instalaţiuni corespunzătoare şi
desfacerea produselor miniere brute in forma naturală, prelu-crată sau transformată; deasemenea deschiderea, exploatarea şi valorificarea stabilim.entelor m1nera.iogice, cari eventual se vor achirziţi.ona mai pe urmă oriunde, precum şi înfiinţarea şi achiziţionarea in acelaşi scop al altor întreprinderi miniere, industriale
sau comerciale, sau angajarea cointeresărH la a.<;tfel de întreprinderi deja existente sau achiziţionarea in totaal sau în rparte ia acţiunilor lor.
3. lntreprinderea se constirtuie pe timp nelimitat.
4. Capitalul fundamental este de 2.000.000 coroane, care se va dobândi prin
subscrierea şi vărsarea a 10.000 bucăţi acţiuni la purtător, fiecare bucată achitată
c-u 200 coroane. Acţiunile se vor exmite prin contragere astfel, că despre 25 bu·
căţi acţiuni de valoare nominală de câte 200 coroane se va dresa câte o a-cţiune
contrasă cu o valoare nominală de 5000 coroane.
5. Termenul final pen<tru subscriere este ziua de 22 august 1918 orele 12
meridiane, până la care termen tot sem.na.torul de acţiune va fi dator să verse
30 la sută a valorH nominale a acţiunilor semnate de dânsul la casieria Societăţii
anonime sub lichidare, fondatoara, C1uj, Cid.ea Fran.ci.se Josif 39, contra unei
chitanţe. în ce priveşte restul de 70 la ~ută, asupra termenului de vărsare a acestui
resrt st.1tutele înfiinţate vor conţine dispoziţia corespunzătoare.
6. Subscrierea acţiunilor e<>te necondiţionată obligativă pentru semn.atori,
deasemenea şi achitririle următoare la caz de constituire precum şi preluarea acţiunilor semnate.
Faţă cu semnatorii tardivi la plată, se vor aplica urmările prevăzute de legea comercială.
7. Societatea anonimă sub lichidare, fondatoare, este îndrituită de a putea
refuza plusul de subscrieri la caz, dacă se vor semna atâbea acţiuni, a căror sume
nr întrece suma capitalului fundamental.
8. Adunarea generală constituit.oare se va ţine la 31 august 1918 la orele
4 după masă în biroul Societăţii Erdelyi Bănya neszvenytarsasiig sub lichidare,
Cluj, Calea Francisc Iosif 39 - cu următoarea ordine de zi: a. alegerea preşe
dintelui a:iunării generale; deasemenea grefierului şi a verificatorilor procesului
verbal; b. srtabilirea dacă capitalul fundamental este asi1mrat prin subscriere şi
vărsare; c. hotărârea a~upra chestiei de constituire; d. aLcâtuirea statutelor: e. hotărârea a<;upr'.l acceptării ofertei de vindere făcută în privinţa cumpărării averii
miniere a fond.~toarei şi asupra fixării preţului de cumpărare; f. alei?erea membrilor direcţionali şi ai comisiunii de S'Upraveghere; g. hotărârea asupra responsabilităţii fondato;-irei, prevăzută în art. 152 al legii comerciale.
La această adun:ire constituitoare domnii semnator1 de acţii prin preEenta
i;unt expres invitaţi.
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II. CON'flNUTUL OBLIGAŢIUNILOH. LUATE DE CATHE
FONDATOHI
Fondatorul subsemnat prin prezenta expres declară următoarele:
a. ia asupra-şi răspunderea pentru veritatea şi con'ctitatea datelor in-cl·ic<ttP î!ll
apelul de subscriere şi proiectul de sus;
b. se obligă că după constiutire va ceda averea minieră indicată în punctul 2
al actua~ului proiect pe un preţ de ct1ilnpărare, care se va stabili de către adu·
nm·ea generală constituitoare, şi că va dresa documentul necesar transpunerii;
c. se obligă, ca şi după cedarea, (transpunerii) averii va fi gata de dresa orice
declaraţie, care îi se va necesita societăţii înfiinţate din punct de vedere
al
trar:i<;punerii dreptului:
d .. se obligă, ca preţul de cumpărare ce se va plăti pentru averea minieră, îl va
întrebuinţa în primul rând pentru răscumpărarea celor 2400 bucăţi de obliga_
ţiuni cu o valoare nominală de 1.200.000 franci. embe cu ocasiui:iea înfiinţării
societăţii:

e. ia asupra-şi
s<atutele r;ale.

garanţia

că

societatea nu a emis alte hârtii aecât cele indicate în
Dat la Cluj în 15 iulie l!JlB

I .uăm la cunoştinţă conţinutul proiectului şi al apelului de subscriere indicat în paginile 1, 2, 3 ale prezentei coli, precum şi conţinutul oblignţiunilor luate
de către fondatoară, de asemenea şi invitaţia făcută la adunarea generală, şi
locul şi timpul adunării· generale, ~i în baza acestora facem următonrele subscrieri de acţiun1:

Nr.
crtj
1

-2

3
4

-5
-6
7

8

9

Termenul
subscrierii
21 aug.
1918
"
"

"
"
"
"

"
"

I

Xr.

acţiunilor

semnate

Suma vărsatii
asupra aeţuiuilor semnate

l500=una mie
duci sute buc.

120.000 Cor.
30%
30.000 Cor.
30%
30.000 Cor.
30%
30.000 Cor.
30%
90.000 Cor.
:10%
30.000 Cor.
30%
90.000 Cor.
30%

1500=una mie
cinci sute buc.
1500=una mie
cinci sute buc.

90.000 Cor.
30%
90.000 Cor.
3QO.'
,o

2000=două

mii

bucăţi

500 =cinci Sl\te
bucăţi

500=cinci sute
bucăţi

500 =cinci sute
b1\căţi
l500=~una mie
cinci sute buc.
500=cinci sute
bucăţi

proprie a semnaton\lui de

Iscălitura

Domieiliul semnătorului

acţiuni

ss Frederic
Grosz
ss ]uliu
I,asz16
ss Bela.
J\Iorvay
!'IS Iosif Ott
ss dr. Zoltan

Szaut6
ss Iacob
Molnar
ss Hermann
Lindner

Cluj. Calea Francisc Iosif 39
Cluj, Calea Prau
cisc Iosif 57
Cluj, Magyar-u 21
Cluj, Calea Francisc Iosif 11
Cluj, Calea Francisc Iosif 37
Cluj, str. Calvin 2
Timişoara, Oraşul

ss dr. Paul

intern, C. l<'rancisc
Iosif
Diccusânmartin

Szânt6
ss ~icului

Cluj. str. C.alvi11 4

Sză.nto

!nchis la 22 august 1918.
Erdelyi Szenbanya Reszvenytarsasflg sub lichidare
ss Frederic Gr6sz
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român - clauza de legalizare a copiei,
comerciale al Tribuna:lului Cluj.
L.S.

indusă

de

către

con-

Adeverim oficios că prezenta traducece corespunde exact copiei autentificate
anexate produs lnaintea noastră de firma „Minele de cărbuni din Ardeal s.a.".
Cluj, in 22 aprilie 1922
Taxa 20 lei
Timbrul 1
L.S.
ss indescifrabil
notar public
Instituit ca substitut al notarului public
dr. Laurenţiu Nestor cu ordonanţa nr.
XV. A. 8/1921 prez. a Prezidentului
Tribunalului Cluj.

II. TRADUCERE LEGALIZATA
PROCES VERBAL
dresat asupra adunării generale constituiotoare a Minelor de Cărbuni d1n
Ardeal Socierate Anoniimă, ţinută la 31 august 1918 la oarele 4 după masă ln
biroul Societăţii „Erdelyi Bănya Reszvănytarsasâg", firmă sub lichidaţie în Cluj
Calea Francisc Josif 39.
Fiind de faţă:
Acţionarii: Frederic Gr6sz, He„mann Lindner, dr. Zoit.an Szănt6, Niculae
Szănt6, Juliu Laszl6, Bela Morvay, Josef Ott, dr. Paul Szănt6, Jacob Molnâr.
In reprezintanţa fondaitoreir: firmei sub lichidare „Erdelyi Banya Reszvenytârsasag" Frederic Gr6sz, director general lichidator, ln baza proiectului original
şi a apelului de subscripţie constată, că adunarea generală s..a convocat in termen de două luni socotite de la termenul final pentru subscrierea acţiunilor
ţinându-se în a,ceiaşi termen, şi că s-au menţinut normele legale prevăzute pentru convocarea adunărid generale constituit.oare, căci după cum se dovedeşte prin
coala de subS1Cripţ·ie, semnatorli de acţiuni prin iscăliturile lor au justificat invitaţia la adunarea generală
constiituitoare, precum şi că au luat la cunoştinţă locul şi tLmpul adunării generale, ln baza aceasta prezen.tându-se toţi semnatorii
de acţiuni.
Propune, că pentru conducerea adunării generale să fie invitat dl. Hermann
Lindner, - ceea.ce s-a luat la cunoştinţă cu aprobare de către toţi· cei prezenţi.
2. Hermann Lindner ocupând scaunul de prezidenţie, deschide ad.unarea
generală, în acelaş timp invitând spre conducerea procesului verbal pe dl. acţionar Juliu La:szl6, iar spre verificarea procesului verbal pe acţionarii
Bela
11..Jorvay şi dr. Zoltan Szanto, adunarea generală de act despre dispoziţiunea
aceasb a preşedintelui.

3. Preşedintele comunică, că va fi chemarea adunării generale de a se comvingc în primul rând, dacă:
a. capit.3lul funrbrental este asig-urat prin subscriere şi vărsare, L. sub~istă condi·ţiile lc:rale prevăzute pentru constituire, urmând ca tn acest
caz adunarea generală să decidă asupra constituirii Societăţii anonime plănuite.
c.. V.'1 trebui apoi ca adunarea generală constituitoare să alcătuLască statutele Societăţii ;monime,
d. m11i departe va avea să dispună asupra cumpărării averll miniere a Socletătii
anonime sub lichidare, fondatora,
e. asupra :-?legcrii mcmbr!lor direcţiunii şi ai comÎlsiunii de supraveghere,
f. în fine asupra responsabilităţii, care i se impune fondatorei pentru vărsarea
operată a a cţlunilor.
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Prezintă adunării generale proiectul original de fondaţlune,
care
apelul de subscriere, conform căruia din partea a 9 semnatori de
au fost semnate 10.000 bucăţi, deci lntreg stocul de acţiruni pe lângă că
fiecare seemnator a vărsat 30 la sută a valorii nominale din acţiunile semnate
de el;
prezintă estra.sul de condică, în mod reglementar dresat de către Societatea
;monimă
fordatore, deasemenea şi contra-chitanţele dresate a.supra vărsării de
către singuraticii subscriitori de acţiuni, cari dovedesc, că toţi subscriitorii în
conformitate cu conţinutul apelului de subscriere şi
cu prevederile respective
ale legi,i - au vărsat în numerar 30 la sută a valorii nominale a acţiunilor semnate de dânşii, vărsarea făcându-se fără scăzământ la fondatora la un t.ermen
tnainte de adunarea generală,
în fine constată şi partea-şi, că subsicriitorii de acţiuni fiind înainte avizaţi
pdn coala de subscriere despre timpul, locul şi ordinea de zi a adunării generale
şi prezentându-se toţi, adunarea generală este capabilă de a hotărt.
Astfel asigurate fiind toate condiţiile necesare constituirii Societăţii anonime
plănuite, roagă adunarea generală să hotărască a.supra lnfiinţărid Societăţii anonime plănuite.
Membrii adunării generale încredinţându-se despre corectitatea constatArilor
susmenţionate şi declarându-se toţi pentru constituire, preşedint.ele enunţă drept
hotărâre unanimă a adunării generale, cum cA adunarea generală a hotărât constituirea Societăţii .plănuite „Minele de Cărbuni d~n Ardeal S.A. „.
4. DupA această adunare generală trece la alcătuirea statutelor a S.A. plă
nuite. Aici preşedintele comunică, că fondatora a pregătit proiectul statutelor
Minelor de Cărbuni din Ardeal S.A. căruia fi va da citire, iar întrucât adunarea
generală va face
de al său conţinutul proiectului, propune, ca proiectul cetit să
se accepte drept statute ale Minelor de Cărbuni din Ardeal S.A.
Adunarea generală aderând la propunerea preşedintelui, a făcut de al ~ău
proiectul cetit al statutelor, nescMmbat, acceptându-l drept s.tatute ale Minelor
de Cărbuni din Ardeal S.A.
5. Având în vedere, că Societatea în primul rând s-a constituit cu scopul de
a cumpăra averea minieră a S.A. fondatoare, spre a cărei cedare S.A. fondatoare
s-a angajat, preşedintele invită adunarea generală să fixeze preţul, pe care va
prelua averea.
Adunarea generală declara în unanimitate, că aiccepta oferta de vindere cuprinsă în apelul de subscriere
şi fixează preţul de cumpărare a averii miniere.
care urmează a se prelua, in 2.000.000 coroane.

Ad. a.

conţine
acţiuni

şi

G. Preşedintele constată, că fondatoara nu şi-a rezervat dreptul asupra numirii direcţiunii prime, prin urmare invită adunarea generală la alegerea membrilor direcţiunii şi ai comisiunii de supraveghere. Comunkă, că în sensul statutelor direcţiunea va consta cel puţin din trei şi cel mult din şapte membri şi
alegerea se face pe trei ani. Comisiunea de supraveghere consta din trei membri
şi în prezent se va alege pe un an de zile. Invită adunarea generală spre operarea alegerilor.
Adun;i.rea r,enerală la propunerea lui Juliu Llszl6 prin vot deschis, unanim
acceptat, hotărăşte că va alege d'irecţiunea din 3 membri şi alege ca membrii pe
trei ani ai direcţiul'lii prime pe acţionarii Frederic Gr6sz, Hermann Lindner şi
dr. Zoltan Szant6, iar: de membrii ai comisiunii de supraveghere pe acţionarii
Bela Morvay, Josef Ott şi Juliu Lăszl6.

7. Preşedintele prezintă estrasul de condică al Societăţii anonime fondatoare,
conform căruia suma de 30 la sută vărsată asupra acţiunilor semnate de către
"SUbscriitorii acţiunilor de acuma înainte va sta deja la dispoziţia Minelor de
Cărbuni din Ardeal S.A., urmează deci„ ca în privinţa acestei sume să se hotărască
asupra descăreării de sub responsabilitatea sa şi a fondatorei. Propune, ca adunarea generală să acorde deS1Cărcarea.
Adunarea generală acordă descărcarea Societăţii anonime fondatoare sub
lichidare în privinţa sumei de 600.000 coroane vărsate de către acţionari.
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Nemai fiind altă chestie la
oarele 6 după masă.
Data de su<;.

ordinea ele ii, pre~eclihtele inchide ~edinţa la

ss Hermann Lindner

Verificam:
ss dr. Zoltan Szant6
· ss Bela Morvay
Urmează

preşedinte.

ss Juliu Laszlo
grefier

clauza de legalizare a

conducătorului

registrului de firme al Tri-

. bunalului Cluj.

I,.s .

L.T.
. Nr. 117 /1922

Adeverim oficios că prezenta traducere corespunde exact copiei autentificate
anexate produs înaintea no.ao;tră de firma „Minele de cărbuni din Arcleal s.n.".
Cluj, în 22 aprilie 1922
Taxa 40 lei
Timbru 1
L.S.

ss indesciifrabil
Notar public
Instituit ca ·substitut al notarului public
dr. Laurenţiu Nestor cu ordonanţa
11r.
'X:V. A. 8 /1921 prez. a Prezidentului tribunalului Cluj.

QUELUUES DONNtES CONCERNANT LA FONDATION DE LA
S.A. CAMPAGNEE DES MINES DE TRANSYLVANIE
(Resume)
Le S.A. „Compagnie des Mines de Transylvanie" continue l'activite d'une
· soc-ictc" plus vieiJ.Jle „Erdelyi Banya Rc"szvenytarsasăg" (Compagnie dc>s Mines dE
Transylvanie) fondee en 1880. A cause des conditions economiques, en 1912 la
societe ,,Erdelyi Bânya Reszvenytm":'>as{1g 11 a decide sa propre liqui.da.tion. !Dans
Ies conditions de la fin de la guerre, en juiillet 1918, a Cluj, on lance un apQ.el
pour la fondation d'une nouvelle societe, :i;.·ant comme objet de l'activite la mfae
en valeur des g;isements de charbon dt~s villages Ticu et Şon•cani. L'a'is<'mble~
i:;enerale de fondation a eu lieu le 31 aout 1918, a Cluj.
Les 10.000 actions au prix de 200 corones, chacune a ete sousecrite par neu:f
personnes ayant toutes le domicile en Transylvanie: ;{ Cluj, Timişoara. Târnăveni.
1..e developement future de la societe a fait qµ'elle ocupe la huitieme place
au rang des societe charbonnieres de la Roumanie apres guerre.
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