
 

ELECTROARGEŞ S.A. 

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: Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și 

operațiuni de piață și a Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de 

instrumente financiare și operațiuni de piață. 

Data raportului: 23.07.2019 

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: 6.976.465,00 lei  

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

principală, categoria Standard  

 

Evenimente importante de raportat în conformitate cu prevederile Legii 24/2017 

privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul 

ASF nr. 5/2018  privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata: 

Prin Decizia ASF nr. 936/18.07.2019 (Decizia), s-a dispus sancționarea cu amendă a 

Președintelui Consiliului de Administrație Electroargeș S.A., domnul Constantin Ștefan, 



 

„pentru refuzul nejustificat de a răspunde solicitărilor ASF (...)”, respectiv documentele 

precizate la Art. 2 din Decizie.  

De asemenea, s-a dispus la Art. 2, ca domnul Constantin Ștefan să răspundă „în termen de 

cinci zile de la data emiterii prezentului act individual (n.n. Decizia), la adresele nr. 

DETA/4292/09.05.2019 și nr. DETA/5153/06.06.2019”. 

 

Atât Electroargeș S.A., cât și domnul Constantin Ștefan nu au recepționat adresele emise 

de ASF și menționate la Art. 2 din Decizie și nici Adresa nr. VPI/4111/28.06.2019 

menționată în motivarea Deciziei, fiind astfel în imposibilitatea de a răspunde unor 

solicitări care nu le-au fost comunicate în niciun fel. 

 

Electroargeș S.A. și Președintele Consiliului de Administrație au respectat întotdeauna 

prevederile legale și apreciază direcția și scopul ASF față de implementarea și aplicarea 

legislației pieței de capital, astfel că, în termenul legal, vor răspunde oricăror solicitări ale 

ASF, în măsura în care acestea vor fi comunicate emitentului și/sau reprezentanților 

acestuia. 

 

 

 

PREŞEDINTE 

CONSILIU DE ADMINISTRAŢIE, 

CONSTANTIN ŞTEFAN 


