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ROŞIA MONTANĂ GOLD CORPORATION MAJOREAZĂ CAPITALUL SOCIAL,
ÎN CONDIŢIILE LEGII

Bucureşti – 11 februarie 2010:
Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) a finalizat procesul de majorare de
capital social, în condiţiile legii, până la data de 31 decembrie 2009, iar în
prezent procedura de înregistrare a menţiunii la Registrul Comerţului Alba
este în desfăşurare. Majorarea capitalului social este o procedură
administrativă uzuală, pentru a respecta prevederile legii companiilor
comerciale nr. 31/ 1990. „Acţionarul majoritar RMGC, Gabriel Resources, va
continua să finanţeze 100% din costurile de autorizare şi dezvoltare a
proiectului minier”, declară Keith Hulley, CEO al Gabriel Resources.
Anterior acestei majorări de capital, Gabriel Resources, acţionarul majoritar al
RMGC, a primit o ofertă de preluare a acţiunilor deţinute în companie de
către doi acţionari minoritari ai RMGC, Comat Trading şi Cartel Bau, fiecare
dintre ei deţinând 23.967 acţiuni, reprezentând 0,23% din capitalul social al
companiei. Ca urmare a analizării ofertei respective, cei doi acţionari
minoritari au transferat acţiunile către Gabriel Resources. În urma acestui
demers, participaţia în RMGC a acţionarului majoritar Gabriel Resources a
crescut cu 0,46%, la 80,46%. Minvest Deva îşi menţine participaţia de 19,31%,
iar cel de-al treilea acţionar, Foricon, îşi menţine participaţia de 0,23%. Nu sa schimbat nimic în interesul economic efectiv al Minvest în proiectul minier,
iar creşterea capitalului social nu implică astfel de schimbări în viitor.
Avem toată încrederea că solicitarea noastră de a finaliza formalităţile de
înregistrare a menţiunii la Registrul Comerţului va fi soluţionată în mod just.
Despre Roşia Montană Gold Corporation

Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) este o companie înfiinţată în anul 1997, în
judeţul Alba, şi urmează să dezvolte cea mai modernă mină din România, aducând
beneficii importante economiei româneşti. În calitatea sa de mină model, Proiectul
Roşia Montană va stabili un nou standard pentru mineritul aurifer responsabil, atât
la nivelul Uniunii Europene, cat şi la nivel mondial.
Gabriel Resources este o companie minieră cu sediul în Canada şi listată la bursa din
Toronto, dedicată mineritului responsabil şi dezvoltării durabile a comunităţilor în
cadrul cărora îşi desfăşoară activitatea. Până în prezent, Gabriel Resources a investit
în România peste 400 de milioane de dolari prin Roşia Montană Gold Corporation
pentru dezvoltarea proiectului minier Roşia Montană.
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să vizitaţi website-ul companiei, la adresa
www.rmgc.ro.
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