
 
 

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 5/2018 privind emitenții 

si operațiunile cu valori mobiliare si Legea nr. 24/2017 privind emitenții de 

instrumente financiare si operațiuni de piață 

 

Data raportului : 23.01.2020 
Denumirea entității emitente: ELECTROAPARATAJ S.A. 
Sediul social : Târgoviște, str. Calea Câmpulung nr. 121(C7); Jud. Dâmbovița 
Numărul de telefon/fax: telefon 021.316.64.16, fax 021.316.78.40 
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 51 
Număr de ordine in Registrul Comerțului: J15/80/2011 
Capital social subscris si vărsat : 4.667.688,9 lei 
Piața reglementata pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa 
de Valori București 
I. Evenimente importante de raportat 
a) Schimbări in controlul asupra societății comerciale. Nu este cazul. 
b) Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active. Nu este cazul. 
c) Procedura falimentului. Nu este cazul. 
d) Tranzacții de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017. Nu este 

cazul. 
e) Alte evenimente. Numire președinte Consiliu de Administrație al 

ELECTROAPARATAJ S.A. pentru un mandat de 4 ani 

Societatea ELECTROAPARATAJ S.A. informează persoanele interesate ca în ședina 

din data de 23.01.2020, Consiliul de administrație al societății ELECTROAPARATAJ 

S.A. a aprobat numirea societății Famagusta Management SRL, persoană juridică 

română, cu sediul social în Mun. București, str. Av. M. Zorileanu nr. 73, mansardă, 

Sector 1, înregistrată în Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul 

București sub nr. J40/5943/2009, având Codul Unic de Înregistrare 25564340, 

atribut fiscal „RO” și Identificatorul Unic la Nivel European (EUID): 

ROONRC.J40/5943/2009, prin reprezentant permanent, dl. Adrian Ioan Rus, 

cetățean român, născut la data de 27.08.1965 în Mun. Turda, jud. Cluj, domiciliat în 

Sat Săftica (Com. Balotești), str. Fermei nr. 17, jud. Ilfov, identificat cu C.I. seria IF nr. 

457730, emisa de SPCLEP Otopeni la 27.05.2015, având CNP 1650827400420, în 

funcția de președinte al Consiliului de Administrație al Societății, începând cu data 

de 23.01.2020, cu mandat pe 4 ani, cu puteri conform Actului constitutiv al Societății. 

ELECTROAPARATAJ S.A., 

Prin administrator, 

Viorel Ianciuc 


