
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S.C. ELECTROUTILAJ S.A. Câmpina 
 

Raport curent conform Regulamentului A.S.F. nr.13/2014 - Data raportului: 20.10.2014 
 
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   J29/14/1991 
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 B.V.B. 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 09.10.2014 care și-a desfășurat lucrările la prima 
convocare, conform convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României partea a IV a nr. 5682/18.09.2014 și ziarul Bursa  
nr. 175/18.09.2014, fiind prezenți acționari sau reprezentanții legali ai acestora, deținători a 834.115 acțiuni reprezentând 80,2312% 
din capitalul social; 
Cu cvorumul și cu majoritatea necesară consemnate în procesul verbal încheiat în data de 20.10.2014 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 majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 80,2312% din numărul total de 
drepturi de vot, ratificarea Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 3/26.02.2014 privind constituirea de către Societate a unei 
fidejusiuni în baza articolului 2.280 și următoarele din Codul Civil, hotărâre cu următorul cuprins: 
 
Art.1. Se aprobă garantarea executării tuturor obligațiilor de plată ale SOCERAM S.A. față de Banca Millennium S.A. prin 
constituirea de către Societate a unei fidejusiuni, în baza articolului 2.280 și următoarele din Codul Civil asupra întregului său 
patrimoniu prezent și viitor, în favoarea Băncii, în solidar cu Împrumutatul, în vederea executării tuturor obligațiilor de plată prezente 
și viitoare, determinate sau determinabile, asumate de către Împrumutat față de Bancă în baza documentației de credit reprezentând 
rambursarea Facilității, la care se adaugă dobânzile, dobânzile penalizatoare, comisioanele, precum și toate costurile, taxele, 
comisioanele și cheltuielile ocazionate direct sau indirect de acordarea Facilității, renunțând în mod expres la beneficiile de diviziune 
și de discuțiune. 
 
Art.2. În vederea îndeplinirii prevederilor Art.1. ELECTROUTILAJ S.A., persoană juridică română, cu sediul în județul Prahova, 
localitatea Câmpina, Str. BOBĂLNA, Nr. 44, Număr de ordine la Registrul Comerţului sub nr. J29/14/1991, Cod unic de înregistrare 
1322500, Cod de înregistrare fiscala RO 1322500 în calitate de garant fidejusor va îndeplini următoarele: 
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- Va constitui fidejusiune asupra întregului său patrimoniu prezent și viitor, în favoarea Băncii în solidar cu Împrumutatul în vederea 
garantării a 6.750.000 RON (șasemilioaneșaptesutecincizecimiiron) din Facilitatea contractată de către Împrumutat conform 
contractului de împrumut nr. 1246/28.08.2008, cu modificările și completările ulterioare, la care se vor adaugă dobânda, dobânda 
penalizatoare și orice alte taxe, costuri, cheltuieli suplimentare determinate de executarea de către Bancă a drepturilor sale; 
- Va semna Contractul de fidejusiune, în forma și având conținutul stabilite de Bancă și care sunt cunoscute și agreate de noi, 
renunțând expres la beneficiile de diviziune și de discuțiune, și orice alt act adițional aferent acestuia; 
- Va semna, în calitate de garant fidejusor, actul adițional la Contractul de Împrumut, în forma și având conținutul stabilite de Bancă 
și care sunt cunoscute și agreate de noi, și orice alt act adițional aferent acestuia; 
- Va fi răspunzătoare pentru îndeplinirea și respectarea prevederilor contractuale, va negocia orice modificări ale contractelor  
sus-menționate, 
- Va asuma obligații în numele nostru, Societatea fiind răspunzătoare pentru îndeplinirea acestora, să negocieze orice modificări ale 
contractelor sus-menționate, să renunțe la orice drepturi în numele Societății și pentru Societate în legătură cu Facilitatea, inclusiv 
renunțarea expresă la beneficiul de diviziune și de discuțiune, să încheie tranzacții, etc. acestea fiindu-mi opozabile. 
 
Art.3. Se împuternicește domnul Ștefănoiu Constantin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, domiciliat în Comuna 
Cornu de Jos, Sat Cornu de Jos, nr.104 A, Județul Prahova, legitimat cu CI seria PX nr. 159157 emisă de S.P.C.L.E.P. Câmpina la 
data de 27.03.2013 cu valabilitate până la data de 03.03.2073, CNP 1470303290914, conform Hotărârii nr. 2 a Adunării Generale 
Extraordinare a Acționarilor de la S.C. ELECTROUTILAJ S.A. Câmpina din data de 17.06.2013, cu puteri depline să semneze, în 
numele și pe seama Societății, tot ceea ce este necesar pentru aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, inclusiv, dar fără a se 
limita la actele adiționale aferente contractul de împrumut, contractul de fidejusiune, toate actele adiționale aferente garanțiilor, chiar 
dacă nu au fost expres stipulate, semnătura acestuia fiind opozabilă societății. 
 
Art.2 Se aprobă cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați reprezentând 80,2312% din numărul total de 
drepturi de vot, împuternicirea doamnei Matica Dorofteia, consilier juridic la S.C. Electroutilaj S.A. Câmpina, identificată cu CI seria 
PH nr. 665915/21.02.2007, CNP 2440922290903 să îndeplinească demersurile necesare înregistrării hotărârii Adunării Generale 
Extraordinare a Acționarilor, conform prevederilor legale. 
Art.3 Se aprobă cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați reprezentând 80,2312% din numărul total de 
drepturi de vot, data de 04.11.2014 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor Adunării 
Generale Extraordinare a Acționarilor. 
Art.4 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 A.S.F. și B.V.B. și va fi depusă la Registrul Comerțului 
Prahova pentru a fi menționată în Registru și publicată în Monitorul Oficial. 
 
 Dată la Câmpina, astăzi 20.10.2014 
 

Președintele Consiliului de Administrație, 
Ștefănoiu Constantin 


