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ELECTROARGEŞ SA 

ARGIS       CURTEA DE ARGEŞ, str. Albeşti , nr. 12, Judeţ Argeş, ROMÂNIA 

Tel. 0248724000 , fax  0248724004 

Capital Social  6.976.465,00 lei, subscris şi integral vărsat; valoare nominală acţiune 0,10 lei. 

 Înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Argeş cu Nr. J03/758/1991; 

Cod unic de inregistrare: 156027. 

   

 

CATRE, 
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA, 

SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE 
Direcția Emitenți, Monitorizare Tranzacții și Abuz pe Piață 

Fax A.S.F.: 021 6596051/6596436   

 

Raport curent conform: Anexa 12 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 

Data raportului : 25.04.2019 

Denumirea entităţii emitente: ELECTROARGES S.A., cod BVB : elgs 

Sediul social: Curtea de Arges, str. Albeşti , nr. 12, jud. Argeş 

Numărul de telefon/fax: 0248724000/0248724004 

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: RO156027 

Numărul de ordine în Registrul Comerţului: J03/758/1991 

Capitalul social subscris şi vărsat: 6.976.465 lei  

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: BVB - piaţa principală, 

categoria standard       

I) Evenimente importante de raportat. 

a) Schimbări în controlul asupra societăţii comerciale. 

Nu este cazul: 

b) Alte evenimente: 

 Preşedintele Consiliului de Administrație Electroargeș S.A. aduce la cunostinta organelor de 

supraveghere a pieţei de capital, acţionarilor şi eventualilor investitori, că în data de 25.04.2019 s-a 

desfăşurat la sediul societăţii din Curtea de Argeş, str. Albeşti, nr.12, jud. Argeş, şedinţa A.G.O.A. a 

ELECTROARGEȘ S.A. - la prima convocare. Urmare desfăşurării lucrărilor s-a adoptat următoarea Hotărâre: 
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HOTĂRÂREA NR. 106 DIN DATA DE 25.04.2019 

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR ELECTROARGEŞ SA, 

Înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Argeş cu Nr. J03/758/1991 

Cod Unic de Inregistrare: RO156027 

  Întrunită legal în ziua de 25.04.2019, ora 10.00, la sediul Societăţii din Curtea de Argeş, str. Albești, 

nr. 12, judeţul Argeș, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Electroargeş S.A. (Adunarea) şi-a 

desfăşurat lucrările, la prima convocare, în conformitate cu prevederile art. 112 din Legea 31/1990R, Legea 

24/2017 şi Actul Constitutiv al Societăţii. 

  

La sedinta au participat 24 actionari prezenti, reprezentati sau prin corespondență, avand un numar 

de 45.161.001 actiuni cu drept de vot, reprezentand 69,12% din numărul total de acțiuni cu drept de vot. 

Acţionarii înregistrați în Lista de prezenţă au fost îndreptăţiţi să participe şi să voteze în Adunare 

conform drepturilor de vot stabilite prin Registrul Acţionarilor Societăţii la data de referinţă 15.04.2019.  

Un număr de 4.424.208 sunt acţiuni cu dreptul de vot suspendat, în conformitate cu Decizia ASF nr. 

3501/25.11.2015 și Hotărârea Consiliului de Administrație Electroargeș S.A. din data de 23.04.2019. 

 

În urma dezbaterilor care au avut loc în conformitate cu prevederile Legii 31/1990R şi ale Actului 

Constitutiv al Societăţii, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se aprobă cu o majoritate de 44.216.505 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 

97,91% din totalul de 45.161.001 voturi exprimate (corespunzătoare acţiunilor cu drept de vot) în 

Adunare: 

 

Situația financiară individuală pentru exerciţiul financiar 2018 în baza Rapoartelor Consiliului de 

Administraţie şi Auditorului financiar. 

 

2. Se aprobă cu o majoritate de 44.216.505 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 

97,91% din totalul de 45.161.001 voturi exprimate (corespunzătoare acţiunilor cu drept de vot) în 

Adunare: 

 

Modul de repartizare a profitului net din exerciţiul financiar 2018, după cum urmează: 

- un dividend de 0,12 lei per acțiune; 

- suma de 1.525.967,84 lei in "Rezerve - mijloace fixe din profit reinvestit”; 

- diferența de profit pentru surse proprii de dezvoltare, respectiv 2.360.394,48 lei. 
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3. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor, după cum urmează: 

- Pentru domnul Constantin Ștefan – 44.216.505 voturi "PENTRU", reprezentând 97,91% din 

totalul de voturi valabil exprimate; 

- Pentru Investments Constantin S.R.L. – 22.659.565 voturi "PENTRU", reprezentând 96,00% 

din totalul de voturi valabil exprimate; 

- Pentru Benjamins United S.R.L. – 43.695.606 voturi "PENTRU", reprezentând 97,88% din 

totalul de voturi valabil exprimate; 

- Pentru domnul Gavrilă Ion – 38.200.314 voturi "PENTRU", reprezentând 97,59% din totalul de 

voturi valabil exprimate; 

- Pentru domnul Tudor Dumitru – 35.253.239 voturi "PENTRU", reprezentând 97,39% din 

totalul de voturi valabil exprimate. 

4 Se aprobă cu o majoritate de 44.216.505 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 

97,91% din totalul de 45.161.001 voturi exprimate (corespunzătoare acţiunilor cu drept de vot) în 

Adunare: 

 

Situația financiară consolidată a Electroargeş S.A. pentru anul 2018, întocmită conform 

standardelor IFRS. 

 

5. Se aprobă cu o majoritate de 35.253.239 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 

78,06% din totalul de 45.161.001  voturi exprimate (corespunzătoare acţiunilor cu drept de vot) în 

Adunare: 

 

Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019. 

 

6. Se aprobă cu o majoritate de 35.253.239 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 

78,06%  din totalul de 45.161.001 voturi exprimate (corespunzătoare acţiunilor cu drept de vot) în 

Adunare: 

 

Programul de investiţii pentru anul 2019 şi împuternicirea Consiliului de Administrație să aprobe 

modificarea acestui program în funcţie de necesităţile economice concrete ale Societăţii. 

 

7. Se aprobă cu o majoritate de 44.216.505 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 

97,91% din totalul de 45.161.001 voturi exprimate (corespunzătoare acţiunilor cu drept de vot) în 

Adunare: 

 

 Lista mijloacelor fixe amortizate şi a obiectelor de inventar propuse pentru casare şi valorificare 

prin vânzare în anul 2019 şi împuternicirea Consiliului de Administrație să aprobe valorificarea acestora 

în anul 2019, în condiţiile prevederilor legale în vigoare, în limita de competenţă a Consiliului de 

Administrație prevăzută de legile în vigoare.     
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8. Se aprobă cu o majoritate de 44.216.505 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 

97,91% din totalul de 45.161.001 voturi exprimate (corespunzătoare acţiunilor cu drept de vot) în 

Adunare: 

 

 Împuternicirea Consiliului de Administraţie în anul 2019 pentru a aproba contractarea de credite şi 

prelungirea liniilor de credit existente pentru producţie şi investiţii, gajarea de active şi cesiunea de 

creanţe necesare contractării de credite, în conformitate cu prevederile legilor în vigoare, în limita de 

competenţă a Consiliului de Administrație prevăzută de legile în vigoare. 

 

9. Se aprobă cu o majoritate de 44.216.505 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 

97,91% din totalul de 45.161.001 voturi exprimate (corespunzătoare acţiunilor cu drept de vot) în 

Adunare: 

 

Regimul de amortizare a imobilizărilor corporale şi necorporale în exerciţiul financiar 2019, cu 

respectarea procedurilor legale în vigoare. 

  

10. Se aprobă cu o majoritate de 44.216.505 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 

97,91% din totalul de 45.161.001 voturi exprimate (corespunzătoare acţiunilor cu drept de vot) în 

Adunare: 

  

Împuternicirea Consiliului de Administraţie ca, în cazul în care A.G.O.A. aprobă distribuirea de 

dividende pentru anul 2018, să aprobe şi să întreprindă toate demersurile legale şi administrative pentru 

plata dividendelor către acţionari în termenul legal prevăzut de legile şi reglementările valabile pe piaţa 

de capital. 

 

11. Se aprobă cu o majoritate de 44.216.505 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 

97,91% din totalul de 45.161.001 voturi exprimate (corespunzătoare acţiunilor cu drept de vot) în 

Adunare: 

 

 Ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 86, alin. 1, din Legea 24/2017 şi 

Regulamentul ASF 5/2018, să fie 11.06.2019, ex date să fie 10.06.2019 şi data plăţii să fie 25.06.2019. 

 

12. Se aprobă cu o majoritate de 32.401.239 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 

71,75% din totalul de 45.161.001 voturi exprimate (corespunzătoare acţiunilor cu drept de vot) în 

Adunare: 

 

Ratificarea Hotărârilor Consiliului de Administraţie Electroargeş S.A.: nr. 226/15.11.2018 (privind 

prelungirea mandatului auditorului financiar până la prima AGA) cât și celelalte hotărâri ale Consiliului 

de Administrație Electroargeș S.A. din anul 2018 și anul 2019 până la data prezentei adunări generale a 

acționarilor. 
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13. Se aprobă cu o majoritate de 36.997.730 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 

81,92% din totalul de 45.161.001 voturi exprimate (corespunzătoare acţiunilor cu drept de vot) în 

Adunare: 

  

Numirea, în calitate de auditor financiar Electroargeș S.A., pentru o durată de 3 (trei) ani, respectiv 

până la data de 25.04.2022 a BDO Audit S.R.L., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/22485/1994, 

CIF 6546223, cu sediul în București, Str. Învingătorilor nr. 24. 

 

14. Se aprobă cu o majoritate de 35.253.239 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 

78,06% din totalul de 45.161.001 voturi exprimate (corespunzătoare acţiunilor cu drept de vot) în 

Adunare: 

  

 Organigrama Electroargeş S.A. pentru anul 2019 şi împuternicirea Consiliului de Administrație să 

modifice Organigrama în funcţie de necesităţile economice concrete ale Societăţii. 

 

15. Se aprobă cu o majoritate de 35.253.239 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 

78,06% din totalul de 45.161.001 voturi exprimate (corespunzătoare acţiunilor cu drept de vot) în 

Adunare: 

 Desemnarea Preşedintelui Consiliului de Administraţie, domnul Ştefan Constantin şi/sau a 

Directorului General, domnul Zisu Robert, pentru a împuternici persoana sau persoanele care va/vor 

efectua demersurile la O.R.C. Argeş, Notariat şi oriunde va fi necesar, pentru înregistrarea hotărârii şi 

altor documente aprobate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din 25,26.04.2019. 

 

 

PREŞEDINTE 
CONSILIU DE ADMINISTRAŢIE, 

Constantin Ștefan 
  

 

 
 


