
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S.C. ELECTROUTILAJ S.A. Câmpina 
 

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 29.04.2014 
 

Denumirea societății comerciale    S.C. Electroutilaj S.A.  
Sediul social     Str. Bobâlna nr.44, Câmpina, Jud. Prahova 
Nr. telefon      0244 335751 
Nr. Fax      0244 335754 
Nr. și data înregistrării la ORC    J29/14/91 
Codul unic de înregistrare    RO 1322500 
Capital social subscris și vărsat    2.599.097,50 RON 
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de BVB Piața RASDAQ - XMBS Principalele caracteristici ale valorilor 
mobiliare emise de societatea comercială: număr de acțiuni emise 1.039.639, valoare nominală 2,5 lei; 
 
I. Evenimente importante de raportat: 
 
a) Schimbări în controlul asupra societății comerciale    nu este cazul 
b) Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active     nu este cazul 
c) Procedura falimentului       nu este cazul 
d) Tranzacții de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr.297/2004  nu este cazul 
e) Alte evenimente: 

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la S.C. Electroutilaj S.A. Câmpina așa cum aceștia au fost înregistrați 
în registrul acționarilor ținut de către Depozitarul Central S.A. București, la data de referință 17.04.2014 care și-a desfășurat lucrările 
la prima convocare, conform convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr.1931/27.03.2014 și ziarul Bursa 
nr.58/26.03.2014, fiind prezenți acționari sau reprezentanții legali ai acestora deținători ai 834.115 acțiuni reprezentând 80,2312% 
din capitalul social; 

Cu cvorumul și cu majoritatea necesară consemnate în procesul verbal încheiat în data de 28.04.2014 cu ocazia lucrărilor 
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor de la S.C. Electroutilaj S.A. Câmpina, având în vedere materialele prezentate în 
cadrul ordinei de zi propusă de Consiliul de Administrație al societății, precum și dezbaterile ce s-au făcut în timpul ședinței, 

În temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 modificată și republicată, Legii nr.297/2004 privind piața de capital și statutul 
societății, a adoptat următoarea  

  
HOTĂRÂRE 

Art.1 Se aprobă cu unanimitatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 80,2312% din capitalul 
social ordinea de zi propusă de Consiliul de Administrație al societății pentru AGEA așa cum a fost publicată în MO partea a IV-a, 
nr.1931/27.03.2014 și ziarul Bursa nr. 58/26.03.2014. 

Art.2 Se aprobă cu unanimitatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 80,2312% din capitalul 
social aprobarea contractării de către societate a unor credite de lucru, credite de investiții, credite pentru descoperire de cont, 
scrisori de garanție bancară, acreditive, operațiuni de leasing, etc., în lei și/sau în valută, în valoare totală de maxim 10 milioane euro 
sau echivalent în lei. 

Art.3 Se aprobă cu unanimitatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 80,2312% din capitalul 
social aprobarea garantării creditelor de lucru, credite de investiții, credite pentru descoperire de cont, scrisori de garanție bancară, 
acreditive, operațiuni de leasing, etc., în lei și /sau în valută ce vor fi contractate de societate, prin constituirea de garanții asupra 
bunurilor imobile și mobile și creanțelor societății.   

Art.4 Se aprobă cu unanimitatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 80,2312% din capitalul 
social împuternicirea Consiliului de Administrație ca în limita plafonului aprobat și în funcție de necesitățile concrete ale societății să 
aprobe contractarea de credite de lucru, credite de investiții, credite pentru descoperire de cont, scrisori de garanție bancară, 
acreditive, operațiuni de leasing, etc., în lei și /sau în valută și să negocieze cu băncile și societățile de leasing sau alte societăți de 
creditare condițiile contractuale cele mai avantajoase, precum și să aprobe prelungirea valabilității, modificarea condițiilor pentru 
creditele deja contractate, precum și să aprobe garantarea pentru societate sau pentru terți, colaboratori, societăți legate prin 
constituirea de garanții asupra bunurilor imobile și mobile și creanțelor societății. 

   Str. Bobâlna 44                      Cod fiscal RO1322500                                     Tel 0244/335751 
   Jud. Prahova                          Mobil 0372727441                                           Fax 0244/335754 
   Cod postal 105600                Cont RO85RZBR0000060012794424              www.electroutilaj.ro 
   Inreg. Reg. J29/14/1991        Cont RAIFFEISEN BANK CAMPINA          E-mail: office@electroutilaj.ro 

  SR OHSAS 18001:2008 SR EN ISO 14001:2005

SC ELECTROUTILAJ SA CAMPINA 

         Atestat INSEMEX 
              PETROŞANI 
 GANEx.Q.2008.(23).12.1027

  



Art.5 Se aprobă cu unanimitatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 80,2312% din capitalul 
social accesarea de către societate de fonduri nerambursabile prin Programele și Măsurile specifice activității societății. 

Art.6 Se aprobă cu unanimitatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 80,2312% din capitalul 
social împuternicirea Consiliului de Administrație să aprobe: Proiectele pentru care se vor accesa fonduri nerambursabile, sumele 
necesare cofinanțării proiectelor pentru care se vor accesa fonduri nerambursabile, precum și să împuternicească persoanele care 
vor semna în numele și pentru societate toate documentele necesare obținerii fondurilor nerambursabile, precum și pentru 
implementarea proiectelor finanțate. 

Art.7 Se aprobă cu unanimitatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 80,2312% din capitalul 
social, împuternicirea dnei Matica Doroteia – consilier juridic la S.C. Electroutilaj S.A. Câmpina, identificată cu CI seria PH 
nr.665915/02.2007 să îndeplinească toate formalitățile legale necesare pentru înregistrarea la ORC Prahova a Hotărârii AGEA 
nr.2/28.04.2014.   

Art.8 În conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, precum și cu regulamentele și instrucțiunile privind informarea continuă a 
acționarilor emise în aplicarea acestora, prezenta hotărâre se va comunica ASF și BVB și va fi depusă la Registrul Comerțului 
Prahova pentru a fi menționată în Registru și publicată în Monitorul Oficial. 
 
Dată la Câmpina, astăzi 28.04.2014 

 
Președintele Consiliului de Administrație,  

Ștefănoiu Constantin 
 
 
 
 


