
                                             
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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 Ordinară 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 Ordinare 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 AGOA 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, Raportul de gestiune al administratorilor pentru exercițiul financiar 2013; 

Art.3 Se auditează de către acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 80,2312% din capitalul social, Raportul auditorului 
financiar privind situațiile financiare pe anul 2013; 

Art.4 Se aprobă cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți sau reprezentați, reprezentând 80,2312% din capitalul social 
Situațiile financiare încheiate la 31.12.2013, contul de profit și pierderi pentru exercițiul financiar 2013 pe baza Raportului de 
gestiune al administratorilor și Raportului auditorului financiar, cu următoarea structură: 

- venituri totale     15.235.130 lei 
- cheltuieli totale   13.656.135 lei 
- profit brut             1.578.995 lei 
- impozit profit           341.423 lei 
- profit net              1.237.572 lei 

Art.5 Se aprobă cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 80,2312% din capitalul 
social, repartizarea profitului net obținut în exercițiul financiar 2013 de către S.C. Electroutilaj S.A. în sumă de 1.237.572 lei, conform 
propunerii consiliului de administrație, astfel: 
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- surse proprii de finanțare: 1.237.572 lei;  
Art.6 Se aprobă cu unanimitatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 80,2312% din capitalul 

social, descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2013; 
Art.7 Se aprobă cu unanimitatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 80,2312% din capitalul 

social Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2014 cu următorii indicatori: 
- venituri totale     16.392.000 lei 
- cheltuieli totale   14.528.000 lei  
- profit brut            1.864.000 lei  

Art.8 Se aprobă cu unanimitatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 80,2312% din capitalul 
social Programul de investiții pe anul 2014 în valoare de 2.213.532 euro din care proiect fonduri europene nerambursabile în valoare 
de 2.150.712 euro; 

Art.9 Se aprobă cu unanimitatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 80,2312% din capitalul 
social prelungirea mandatului auditorului financiar S.C. Lexad Cont S.R.L. Câmpina cu sediul în Câmpina str. Muscelului nr.40, jud. 
Prahova, înregistrată la ORC Prahova sub nr.J29/545/2002, reprezentată de dl Constantin Valerica, pentru anul financiar 2014 până 
la data de 31.05.2015; 

Art.10 Se aprobă cu unanimitatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 80,2312% din capitalul 
social data de 15.05.2014 ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii AGOA; 

Art.11 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 AGOA 
nr.1/28.04.2014.   

Art.12 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 
 

 


