
 

 

Către, 

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI 

A.S.F. BUCUREȘTI 

 

RAPORT CURENT 

Raport curent conform Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și 
operațiuni de piață; 
Data raportului: 25.11.2019; 
Denumirea entității emitente: ELECTROPRECIZIA S.A.; 
Sediul social: Săcele, str. Electroprecizia nr. 3, județul Brașov; 
Număr de fax: 0268273485; 
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 1128645; 
Numărul de Ordine în Registrul Comerțului: J08/56/1991; 
Capital social subscris și vărsat: 42.488.201,7 LEI; 
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: B.V.B., ATS, Secțiunea 
AERO; 
 
EVENIMENT DE RAPORTAT: A.G.E.A. 25.11.2019 – NEINTRUNIRE CVORUM LA PRIMA CONVOCARE 

Conform convocării publicate în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 4470 din 

23.10.2019, şi în cotidianul România Liberă din data de 23.10.2019, și pe pagina de internet al 

societății, Adunarea Generală Extraordinara a Acţionarilor societăţii Electroprecizia S.A., cu sediul 

în mun. Săcele, str. Electroprecizia nr. 3, jud. Braşov, cu număr de înmatriculare în Registrul 

Comerţului Braşov sub nr. J08/56/1991 şi CUI 1128645, s-a întrunit astăzi 25.11.2019, ora 11.00, 

la sediul societăţii, la prima convocare, cu participatarea acţionarilor reprezentând 56,30% din 

numărul total de 5.245.457 de acțiuni și 59,12% din totalul drepturilor de vot, 4.995.457 de acțiuni, 

care deţin 2.953.115 acţiuni, fiind prezenţi 4 acţionari/acționari prin mandatari. S-a depus o 

singură procură de reprezentare înregistrat sub numărul 033/21.11.2019. 

 În baza listei de prezență secretariatul tehnic a constatat că nu s-a întrunit cvorumul 

necesar pentru adunarea generală extraordinară a acționarilor, la prima convocare fiind necesar 

prezența acționarilor reprezentând ¾ trei pătrimi din capitalul social, motiv pentru care adunarea 

generală extraordinară a acționarilor se va reuni la a doua convocare conform convocării publicate 

în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 4470 din 23.10.2019, şi în cotidianul România 

Liberă din data de 23.10.2019, pe pagina de internet al Bursei de Valori București, și pe pagina de 

internet al societății, în data de 26.11.2019, cu menținerea ordinii de zi, a orei și  a locului 

desfășurării acesteia.   

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  

A SOCIETĂȚII ELECTROPRECIZIA S.A. 

Adrian SECELEAN 


