
Compania Pol Am Pack continua investitiile de peste 4 milioane dolari la AMEP Tecuci
Compania Pol Am Pack din Polonia, actionar majoritar al fabricii producatoare de ambalaje AMEP -
American Packaging din Tecuci, intentioneaza sa continue programul de investitii si sa asigure capitalul
de lucru necesar pentru redresarea societatii. Conducerea companiei poloneze a anuntat ca investitiile
realizate pe viitor vor fi realizate, in principal, prin aport in numerar si, in functie de necesitati si cu
consultarea prealabila a Autoritatii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului (APAPS),
vor fi achizitionate alte utilaje necesare productiei de ambalaje. Potrivit contractului de privatizare, Pol
Am Pack si-a asumat obligatia de a investi 7,760 milioane dolari pe o perioada de 4 ani, incepand din 1
mai 1998, in doua etape, respectiv 3,280 milioane dolari in perioada 1998-1999 si diferenta de 4,480
milioane dolari intre 2000 si 2001. Din aceste obligatii, investitorii polonezi au investit peste 3,366
milioane dolari, sub forma unei majorari de capital care a fost contestata de o parte dintre actionarii
minoritari si de fosta conducere a societatii, mergand pana la interzicerea accesului in fabrica pentru
reprezentantii companiei Pol Am Pack si suspendarea dreptului de vot in Adunarea Generala a
Actionarilor din 22 februarie 2001. Fosta conducere a AMEP a contestat in instanta investitiile efectuate
de compania poloneza, sustinand ca acestea s-au realizat prin supraevaluarea unor utilaje aduse ca aport la
majorarea de capital. Dupa mai bine de un an de procese in instanta, compania poloneza a obtinut, pe 30
iunie 2003, o sentinta favorabila din partea Curtii Supreme de Justitie, care a recunoscut dreptul de vot al
actionarului majoritar Pol Am Pack. In acelasi timp, programul de investitii, blocat de actiunile de protest
ale actionarilor minoritari, va putea fi reluat dupa realizarea unui inventar si a unui audit
economico-financiar pentru evaluarea societatii si eventual a raspunderii fostei conduceri pentru actiunile
sale. "In functie de rezultatele auditului, vom stabili exact masurile pentru reluarea productiei si cresterea
numarului de comenzi", au declarat reprezentantii compa-niei Pol Am Pack. Incepand din 30 mai 2003,
AMEP are o noua echipa de conducere, formata din Camelia Isabela Stefanuc, ca presedinte al
Consiliului de Administratie, si Leszek Wierzechowski, vicepresedintele CA si director general adjunct
al societatii. "Toate investitiile realizate fie prin majorare de capital, fie prin alte moduri permise de lege
vor respecta drepturile actionarilor minoritari si vor avea in vedere transformarea AMEP intr-o societate
profitabila", au mai spus reprezentantii Pol Am Pack. Compania Pol Am Pack a preluat pachetul
majoritar de 50,984% din actiunile AMEP Tecuci la sfarsitul anului 1997, de la fostul FPS, pretul platit
fiind de 1,250 milioane dolari. In urma majorarii de capital social, recunoscuta in final de justitie,
investitorii polonezi detin in proprietate 93% din actiunile AMEP Tecuci. 
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