
 
 

    

 

 
Către, 

BURSA DE VALORI BUCURESTI – ATS 
B-dul Carol I, nr. 34 – 36, et. 13, Sector 2 Bucuresti 

Fax 021/3124722 
 

RAPORT CURENT 
 
Conform Regulamentului ASF nr. 5 din 10 mai 2018 privind emitenții de instrumente financiare și 
operațiuni de piață și Legii nr. 24/2017 
Data Raportului: 11.11.2020 
Denumirea entitatii emitente: Contactoare S.A. 
Sediul social: str. Mesteacanului nr. 10, Buzau, jud. Buzau 
Numar de telefon/fax: 0238.710.933; 0238.710.632 
Cod unic de inregistrare la ORC Buzau: J10/594/1991 
Cod fiscal: RO 1145395 
Capitalul social subscris si varsat: 7.161.045 Lei – valoarea nominala de 2,50 Lei/actiune 
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise – Bursa de Valori Bucuresti – ATS 
 

Evenimente importante de raportat: 
 

CONTACTOARE S.A. informează acționarii și investitorii privind Decizia Consiliului de Administrație 
nr. 1/09.11.2020, prin care s-au hotărât următoarele: 

1. Aprobarea contractării unui credit pentru investiții în valoare maximă de 1.400.000 Lei în 
cadrul Schemei-cadru de ajutor de stat acordat sub formă de credit cu dobândă 
subvenționată, aprobată prin Hotărârea nr. 258/2020 privind aprobarea Normei „Finanțări 
EximBank în cadrul Schemei de ajutor de stat COVID-19” (NI-FIN-08-I/0), pentru 
implementarea proiectului de investiții „Modernizare Fermă Plopiș”. 
 

2. Aprobarea contractării unui credit pentru susținerea activității curente (capital de lucru) în 
valoare maximă de 1.600.000 Lei în cadrul Schemei-cadru de ajutor de stat acordat sub formă 
de credit cu dobândă subvenționată, aprobată prin Hotărârea nr. 258/2020 privind aprobarea 
Normei „Finanțări EximBank în cadrul Schemei de ajutor de stat COVID-19” (NI-FIN-08-I/0) 
 

3. Aprobarea constituirii de garanții în favoarea EximBank NCS pentru garantarea rambursării 
integrale a creditelor (și a oricăror penalități, accesorii etc.), incluzând următoarele: 

i. ipotecă mobiliară asupra conturilor curente deschise la EximBank; 
ii. ipotecă mobiliară asupra tuturor bunurilor mobile achiziționate din creditul de investiții în 

cadrul proiectului (echipamente, dotări, mobilier etc.); 
iii. ipotecă imobiliară cu rang I asupra următoarelor active: 

• Imobilul situat în localitatea Plopiș, jud. Sălaj, compus din teren în suprafață de 1.800 
mp, imobil identificat cu nr. cad. 50242, înscris în Cartea funciara nr. 50242 a localității 
Plopiș; 
• Imobilul situat în localitatea Plopiș, Nr. 470A, jud. Sălaj, compus din teren în suprafață 
de 9.776 mp, pe care se află amplasate construcțiile, imobile identificate cu nr. cad. 
50358, înscris în Cartea funciara nr. 50358 a localității Plopiș: 
-  C1 (suprafață construită la sol 911 mp – nr. Inv 10039 – hala incubatie si crestere puiet); 



 
 

    

 

-  C2 (suprafață construită la sol 258 mp- nr. Inv – 10040 – magazie furaje si punct 
distributie); 

-  C3 (suprafață construită la sol 83 mp- nr. Inv. 10041 – statie de aerare si oxigenare); 
-  C4 (suprafață construită la sol 176 mp – nr. Inv. 10042- unitate de procesare si cladire 

administrativa ); 
-  C5 (suprafață construită la sol 30 mp – nr. Inv .10043 – punct de desfacere); 
-  C6 (suprafață construită la sol 302 mp -nr. Inv.10044 – bazin piscicol); 
-  C7 (suprafață construită la sol 302 mp - nr. Inv. 10045 – bazin piscicol); 
-  C8 (suprafață construită la sol 375 mp – nr. Inv. 10046 – bazin piscicol); 
-  C9 (suprafață construită la sol 375 mp – nr. Inv . 10047 – bazin piscicol); 
-  C10 (suprafață construită la sol 215 mp nr. Inv . 10048 – bazin compensare debite); 
-  C11 (suprafață construită la sol 42 mp – nr. Inv. 10050 – postament rezervor); 
-  C12(suprafață construită la sol 2 mp- nr. Inv . 10053 – put sapat); 

 
4. Aprobarea implementării de către societate a proiectului de investiții „Modernizare Fermă 

Plopiș”. 
 
5. Aprobarea deschiderii unui cont curent la EximBank și a îndeplinirii tuturor formalităților 

aferente; împuternicirea dlui director general TUCA ADRIAN cu drept de semnătură în relația 
cu EximBank în legătură cu contul deschis; persoana anterior împuternicită este autorizată să 
efectueze orice tip de operațiuni în bancă în contul anterior menționat, în numele și pe seama 
societății. 

 
 

Președintele Consiliului de Administrație, 
Bognar Attila Iosif 
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