
 
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S.C. ELECTROUTILAJ S.A. Câmpina 

 
Raport curent conform Regulamentului ASF nr.13/2014 - Data raportului: 17.10.2014 

 
Denumirea societăţii 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    2.599.098 RON 
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de BVB Piața RASDAQ 
 
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: 

Consiliul de Administrație al S.C. ELECTROUTILAJ S.A. cu sediul în Campina, str. Bobâlna nr.44, județul Prahova,  
nr. înregistrare ORC Prahova sub nr. J29/ 14/1991, CUI RO 1322500, în temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, Legii nr.297/2004 și statutului societății, întrunit în data de 09.10.2014 convoacă ADUNAREA 
GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR în data de 20.11.2014, ora 14.00, la sediul societății pentru toți acționarii înregistrați în 
registrul acționarilor la data de 07.11.2014 dată de referință, cu următoarea ORDINE DE ZI: 
                    

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR 
 

1. Prezentarea demisiei dlui Mitrescu Silviu Ioan din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al S.C. ELECTROUTILAJ 
S.A., înregistrată la sediul societății sub nr. 2963/01.10.2014. 
2. Alegerea unui nou membru în Consiliul de Administrație pentru un mandat egal cu perioada rămasă până la expirarea mandatelor 
celorlalți membri ai Consiliului de Administrație al S.C. ELECTROUTILAJ S.A. respectiv 2 ani și 5 luni, începând cu data de 
01.10.2014 până la data 18.03.2017 cu sarcinile, atribuțiile și responsabilitățile prevăzute de Legea nr.31/1990 astfel cum a fost 
modificată și completată și de Actul constitutiv al societății.  
3. Stabilirea remunerației membrului Consiliului de Administrație ce va fi ales.       
4. Împuternicirea persoanei care va îndeplini toate formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea hotărârilor ce vor fi adoptate de 
AGOA, la Oficiul Registrului Comerțului, cât și orice alte formalități. 
5. Aprobarea datei 05.12.2014 ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii Adunării 
Generale Ordinare a Acționarilor.  

 
Materialele informative cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi inclusiv lista cuprinzând informații cu privire la 

numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția 
acționarilor, se pot consulta la sediul societății în termenul legal sau pe site-ul S.C. Electroutilaj S.A.: www.electroutilaj.ro. 
Lista de candidați pentru Consiliul de Administrație poate fi completată până la data de 14.11.2014. 

În cazul neîndeplinirii condițiilor legale pentru desfășurarea ședințelor la prima convocare, se convoacă pentru a doua oară 
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în același loc și la aceeași ora în data de 21.11.2014. 

Acţionarii care reprezintă, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social vor putea cere introducerea de noi puncte 
pe ordinea de zi, în termen de 15 zile de la publicarea convocării, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile 
comerciale republicată cu modificările şi completările ulterioare.    
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 Acționarii pot participa la AGOA personal, sau pot fi reprezentați de alți acționari, pe bază de procuri speciale, sau de alte 
persoane în baza unei procuri speciale autentificate; formularele de procuri se pot obține de la sediul societății și vor fi depuse în 
original cu cel puțin 48 de ore înainte de AGOA. 
Alte informații suplimentare se pot obține direct de la sediul societății sau la telefon 0244/335751. 
 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 
Ştefănoiu Constantin 


