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S.C. ELECTROPUTERE S.A., persoana juridica infiintata si care isi desfasoara activitatea in conformitate cu 

legislatia romana, cu sediul in  Craiova, Calea Bucuresti nr. 80,  jud.Dolj, Cod Unic de Inregistrare 6312800, 

inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Dolj sub nr. J16/12/1991, capital social subscris si 

integral varsat 12.416.795,4 lei  
 

 
R A P O R T  C U R E N T 
 

Conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 si Legii nr.297/ 2004 
PPIIAATTAA  DDEE  TTRRAANNZZAACCTTIIOONNAARREE::  BBUURRSSAA  DDEE  VVAALLOORRII  --  BBUUCCUURREESSTTII  

Data 11.12.2008 
Evenimente importante de raportat: 

 

 

DECIZIA NR. 5171/09.12.2008  

A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL S.C. ELECTROPUTERE S.A. 

privind initierea majorarii capitalului social  

 

 
1. Se aproba majorarea capitalului social, prin aport in numerar, cu suma de 215.783.899,6 lei. In 

cadrul acestei operatiuni de majorare de capital, AL-ARRAB CONTRACTING COMPANY 

LIMITED va participa cu toate sau cu o parte a aporturilor efectuate in anii 2007 si 2008, in 

conformitate cu clauzele contractului de privatizare. 

 

Motivele majorarii sunt: (a) asigurarea finantarii necesare pentru functionarea Societatii, pentru 

modernizare si/sau pentru achitarea unora dintre datoriile acesteia; (b) punerea in aplicare a 

clauzelor contractului de privatizare si a drepturilor si obligatiilor conferite actionarului majoritar 

prin intermediul acestui contract; (c) echilibrarea capitalului social si al activului net al Societatii. 

 

2. Se aproba ca majorarea capitalului social sa se realizeze prin emisiunea unui numar de 

2.157.838.996 noi actiuni, avand o valoare nominala de 0,10 lei fiecare. 

 

3. Se aproba ca actiunile emise in cadrul majorarii de capital social sa fie subscrise de actionarii 

Societatii la un pret egal cu valoarea nominala, respectiv la pretul de 0,10 lei pe actiune; actiunile 

subscrise in cadrul majorarii vor fi achitate integral la data subscrierii sau, cel mai tarziu, pana la 

expirarea termenului de exercitare a dreptului de preferinta; in caz contrar, subscrierile nu vor fi 

luate in considerare. 

 

In cazul in care, datorita aplicarii indicelui de alocare, nu se obtine un numar intreg de actiuni, in 

functie de prima zecimala care urmeaza dupa virgula, procedeul va fi urmatorul: la zecimale de 

…,5 sau …,6 sau …,7 sau …,8 sau …,9 se va subscrie o actiune in contul acestora; la zecimale de 

..,1 sau …,2 sau …,3 sau …,4 nu se poate subscrie o actiune in contul acestora. 

 
4. Conform prevederilor legale aplicabile, actionarii Societatii, inregistrati in Registrul Actionarilor la 

data de inregistrare stabilita de Consiliul de Administratie beneficiaza de dreptul de preferinta la 

subscrierea actiunilor rezultate din majorarea capitalului social, drept care se exercita 

proportional cu numarul actiunilor detinute la data de inregistrare, respectiv pentru fiecare 

actiune detinuta la data de inregistrare, actionarii Societatii au dreptul sa subscrie 17,378389 

actiuni noi, emise in cadrul majorarii (acesta fiind indicele de alocare). 
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Daca majorarea capitalului social aprobata de Consiliul de Administratie cu respectarea 

prevederilor legale si statutare nu va fi subscrisa integral de actionarii Societatii, majorarea 

capitalului social se va realiza cu cuantumul subscrierilor primite.  

 

5. Se aproba ca termenul pentru exercitarea dreptului de preferinta al actionarilor existenti la data de 

inregistrare sa fie de o luna (30 de zile) de la data publicarii Deciziei de initiere a majorarii 

capitalului social in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV a. 

 
6. Actiunile nesubscrise sau actiunile subscrise si neachitate integral pana la data expirarii termenului 

de exercitare a dreptului de preferinta se vor anula. Numarul actiunilor care se vor anula se va 

stabili de Consiliul de Administratie care va fi convocat pentru definitivarea (inchiderea) 

operatiunii de majorare a capitalului social si pentru modificarea corespunzatoare a Actului 

constitutiv al Societatii.  

 

7. Se aproba Formularul pentru buletinele de subscriere, inclusiv anexa acestuia continand 

„Procedura de subscriere” elaborata pentru a facilita subscrierea de catre actionari a noilor actiuni 

emise in cadrul majorarii. De asemenea, se aproba lista bancilor/conturilor la care se pot achita 

actiunile subscrise in cadrul operatiunii de majorare a capitalului social. Formularul pentru 

buletinele de subscriere, inclusiv anexa acestuia, continand „Procedura de subscriere” se poate 

procura de la sediul Societatii si poate fi consultata pe pagina oficiala de internet a Societatii 

www.electroputere.ro, incepand cu data de inregistrare. 

 
8. Se aproba data de 24.12.2008 ca data de inregistrare in raport de care se vor determina actionarii 

asupra carora produc efecte hotararile adoptate in cadrul sedintei Consiliului de Administratie din 

09.12.2008, cu privire la majorarea capitalului social al Societatii. 

 

9. Se aproba desemnarea Dlui. Alexandru Cirstea, cetatean roman, posesor CI seria DX nr.510098, 

CNP 1550727163223, consilier juridic al Societatii, in calitate de persoana imputernicita sa semneze 

orice documente, precum si sa reprezinte Societatea si pe membrii Consiliului de Administratie in 

fata Notarului public (daca este cazul) si a Registrului Comertului, pentru indeplinirea tuturor 

actelor si operatiunilor necesare in procedura de mentionare, inregistrare si asigurare a publicitatii 

prevazute de lege pentru Decizia Consiliului de Administratie privind initierea majorarii 

capitalului social. 

 

 

Redactata si semnata in 4 (patru) exemplare, fiecare cu valoare de original, astazi, 09.12.2008, la sediul 

Societatii din  Craiova. 

 

 

 

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE 

 

Fathi TAHER, Presedinte al Consiliului de Administratie 
 

 
(semnatura si �tampila) 

 


