
S.C. ELECTROUTILAJ S.A. Câmpina 
 

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 25.03.2014 
 
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 si vărsat: 2.599.098 RON 
Piaţa reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de BVB: Piaţa RASDAQ 
 
I. Evenimente importante de raportat 
a) Schimbări în controlul asupra societății comerciale: nu este cazul 
b) Achiziţii sau înstrăinări substanţiale de active: nu este cazul 
c) Procedura falimentului: nu este cazul 
d) Tranzacţii de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr.297/2004: nu este cazul 
e) Alte evenimente: 
 

Consiliul de Administraţie al S.C. ELECTROUTILAJ S.A. cu sediul în Câmpina, str. Bobâlna nr.44, judeţul 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 06.03.2014 convoacă ADUNAREA 
GENERALĂ ORDINARĂ ȘI EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR în data de 28.04.2014, ora 14.30 respectiv 15.30, la sediul 
societății pentru toți acţionarii înregistrați în registrul acţionarilor la data de 17.04.2014 data de referinţă, cu următoarea ORDINE DE 
ZI: 
 

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR 
 

1. Prezentarea și aprobarea Raportului de gestiune al administratorilor pentru exerciţiul financiar 2013; 
2. Prezentarea Raportului auditorului financiar privind situaţiile financiare pe anul 2013; 
3. Prezentarea și aprobarea Situaţiilor financiare și a contului de profit și pierderi pentru exerciţiul financiar 2013, pe baza Raportului 
de gestiune al administratorilor și Raportului auditorului financiar; 
4. Aprobarea repartizării profitului net obținut în exerciţiul financiar 2013; 
5. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul financiar 2013; 
6. Prezentarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2014; 
7. Prezentarea și aprobarea Programului de investiții pe anul 2014; 
8. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar pentru anul 2014; 
9. Aprobarea datei de 15.05.2014 ca data de înregistrare a acţionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor AGOA; 
10. Împuternicirea persoanei care va întocmi toate formalităţile legale necesare pentru îndeplinirea hotărârilor ce vor fi adoptate de 
AGOA. 

 
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR 

 
1. Aprobarea contractării de către societate a unor credite de lucru, credite de investiţii, credite pentru descoperire de cont, scrisori 
de garanţie bancară, acreditive, operaţiuni de leasing, etc., în lei și/sau în valută, în valoare totală de maxim 10 milioane euro sau 
echivalent în lei. 
2. Aprobarea garantării creditelor de lucru, credite de investiţii, credite pentru descoperire de cont, scrisori de garanţie bancară, 
acreditive, operaţiuni de leasing, etc., în lei și /sau în valută ce vor fi contractate de societate, prin constituirea de garanţii asupra 
bunurilor imobile și mobile și creanţelor societăţii. 
3. Împuternicirea Consiliului de Administraţie ca în limita plafonului aprobat și în funcţie de necesităţile concrete ale societății să 
aprobe contractarea de credite de lucru, credite de investiții, credite pentru descoperire de cont, scrisori de garanţie bancară, 
acreditive, operaţiuni de leasing, etc., în lei și /sau în valută și să negocieze cu băncile și societăţile de leasing sau alte societăți de 
creditare condiţiile contractuale cele mai avantajoase, precum și să aprobe prelungirea valabilității, modificarea condiţiilor pentru 
creditele deja contractate, precum și să aprobe garantarea pentru societate sau pentru terți, colaboratori, societăți legate prin 
constituirea de garanţii asupra bunurilor imobile și mobile și creanţelor societății. 
4. Aprobarea accesării de către societate de fonduri nerambursabile prin Programele și Măsurile specifice activității societății. 
5. 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 obţinerii fondurilor nerambursabile, precum și pentru 
implementarea proiectelor finanţate. 
6. Împuternicirea persoanei care va efectua demersurile necesare înregistrării hotărârii AGEA conform prevederilor legale. 
7. Aprobarea datei de 15.05.2014 ca data de înregistrare a acţionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii AGEA. 

 



Materialele și documentele informative cu privire la problemele înscrise pe ordinele de zi ale adunărilor generale se pot 
consulta la sediul societății în termenul legal și vor fi publicate și pe site-ul societăţii: www.electroutilaj.ro; 

În cazul neîndeplinirii condiţiilor relevante de cvorum Ia data primei convocări, se convoacă o nouă AGOA respectiv AGEA 
pentru data de 29.04.2014, la aceleaşi ore, în acelaşi loc și cu aceleaşi ordine de zi. 

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 convocărilor, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 privind 
societăţile comerciale republicată cu modificările şi completările ulterioare şi ale Regulamentului C.N.V.M. nr.6/2009 aşa cum a fost 
modificat prin Regulamentul C.N.V.M. nr.7/2010. 

Acţionarii pot participa la AGOA și AGEA personal, sau pot fi reprezentați de alţi acţionari, pe bază de procuri speciale, sau 
de alte persoane în baza unei procuri speciale autentificate; formularele de procuri se pot obţine de la sediul societății şi de pe site-ul 
societăţii- w.w.w.electroutilaj.ro- și vor fi depuse în original cu cel puţin 48 de ore înainte de AGOA și AGEA, respectiv până Ia data 
de 23.04.2014, ora 14.30-15.30.  

Alte informaţii suplimentare se pot obţine direct de la sediul societății sau la telefon 0244/335751. 
 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 
Ștefănoiu Constantin 

 
 
 
 


