
 

 

 
Data raportului:   

Denumire emitent:   

Sediul social:    

Telefon:    

Fax:     

Nr. înregistrării la ORC:  

C.U.I. :       

Capital subscris şi vărsat:  

PiaŃa reglementată pe care se tranzacŃionează acŃiunile emise de SC ELECTROTEL SA: 

 

Eveniment important de raportat:

Adunarea Generală Extrao
Alexandria, legal convocată în ziua de 0
Alexandria, Str. Dunării, Nr. 279, în prezenŃa acŃionarilor direcŃi sau prin reprezentant, care deŃin un 
număr de 803.140 acŃiuni, reprezentând 9
voturi a hotărât: 

1. Se aprobă retragerea de la tranzacŃionare a acŃiunilor societăŃii, în condiŃiile şi conform procedurii 
prevăzute de Dispunerea de Măsuri nr. 8/15.06.2006 emisă de Comisia National
Mobiliare. 

2. Se aprobă pretul de 26,30 lei/actiune
preŃ care urmează să fie achitat de societate î

3. Se aprobă data de 07.03.2014, ca dată de înregistrare
cărora se răsfrang efectele Adunarii Generale a AcŃionarilor.

4.  Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului de Administratie, domnul Vasile Valeriu Velciu,
ca direct sau prin împuterniciŃi
orice documente aferente procedurii de retragere de la tranzac

  

 

P r e s e d i n t e  C . A .   

Vasile Valeriu Velciu 

 

 
 

RAPORT CURENT 

03.12.2013 

SC ELECTROTEL SA 

Alexandria, Str. Dunării, Nr. 279, Jud. Teleorman

0247 306 200 

0247 306 213 

J 34 / 1 / 1990 

1384430 

2.185.086 lei  

PiaŃa reglementată pe care se tranzacŃionează acŃiunile emise de SC ELECTROTEL SA: 

Eveniment important de raportat: 

Extraordinară a AcŃionarilor Societatii Comerciale 
Alexandria, legal convocată în ziua de 03 decembrie 2013, în sala de şedinŃe a societăŃii, din 
Alexandria, Str. Dunării, Nr. 279, în prezenŃa acŃionarilor direcŃi sau prin reprezentant, care deŃin un 

acŃiuni, reprezentând 91,89%  din capitalul social al societăŃii, cu unanimitate de 

Se aprobă retragerea de la tranzacŃionare a acŃiunilor societăŃii, în condiŃiile şi conform procedurii 
prevăzute de Dispunerea de Măsuri nr. 8/15.06.2006 emisă de Comisia National

26,30 lei/actiune, stabilit conform Raportului Evaluatorului Independent, 
e achitat de societate în cazul retragerii acŃionarilor

.03.2014, ca dată de înregistrare pentru identificarea acŃionarilor asupra 
cărora se răsfrang efectele Adunarii Generale a AcŃionarilor.  

Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului de Administratie, domnul Vasile Valeriu Velciu,
direct sau prin împuterniciŃii săi, să îndeplinească toate formalităŃile

documente aferente procedurii de retragere de la tranzacŃionare. 

Alexandria, Str. Dunării, Nr. 279, Jud. Teleorman 

PiaŃa reglementată pe care se tranzacŃionează acŃiunile emise de SC ELECTROTEL SA: XMBS / RASDAQ  

rdinară a AcŃionarilor Societatii Comerciale ELECTROTEL SA 
2013, în sala de şedinŃe a societăŃii, din 

Alexandria, Str. Dunării, Nr. 279, în prezenŃa acŃionarilor direcŃi sau prin reprezentant, care deŃin un 
din capitalul social al societăŃii, cu unanimitate de 

Se aprobă retragerea de la tranzacŃionare a acŃiunilor societăŃii, în condiŃiile şi conform procedurii 
prevăzute de Dispunerea de Măsuri nr. 8/15.06.2006 emisă de Comisia Nationala a Valorilor 

aportului Evaluatorului Independent, ca 
ionarilor,  

pentru identificarea acŃionarilor asupra 

Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului de Administratie, domnul Vasile Valeriu Velciu, pentru 
ăŃile necesare şi să semneze 


