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Catre, 

Bursa de Valori Bucuresti 

Autoritatea pentru Supraveghere Financiara 

Raport Curent conform regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 

Data raportului: 27.04.2020 

Denumirea societatii comerciale - ELECTROPUTERE SA 

Sediul social - CRAIOVA, DOLJ, STR. CALEA BUCURESTI, NR. 80 

Numarul de telefon/fax: 0372 703 450/0372 003056 

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului - 6312800 

Numar de ordine in Registrul Comertului - J16/12/1991 

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise - BVB 

Capitalul social subscris si varsat – 103.760.291,3 lei 

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala 

Clasa 1, actiuni comune nominative, in numar de 1.037.602.913, valoare nominala 0,1 lei. 

Evenimente importante de raportat: 

 

Hotararile Adunarii Generale Ordinare si Adunarii Generale Extraordinare din data 

de 27.04.2020 

In data de 27.04.2020, ora 11.00 la sediul societatii din mun. Craiova, str. Calea Bucuresti, nr.80, au avut 

loc Adunarea Generala Ordinara a Electroputere S.A. si la ora 12.00 Adunarea Generala Extraordinara a 

Electroputere S.A., ambele la prima convocare. La sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a 

participat un actionar detinand un numar de 1.002.718.101 actiuni, reprezentand 96,63% din capitalul 

social, avand ca data de referinta sfarsitul zilei de 15.04.2020. La sedinta Adunarii Generale Extraordinare 

a Actionarilor a participat un actionar detinand un numar de 1.002.718.101 actiuni, reprezentand 96,63% 

din capitalul social, avand ca data de referinta sfarsitul zilei de 15.04.2020. 

 S-a votat, hotarandu-se urmatoarele: 

In ADUNAREA GENERALA ORDINARA prin: 

HOTARAREA NR.90/27.04.2020 

S-au aprobat cu un număr total de 1.002.718.101 voturi valabil exprimate, reprezentând 1.002.718.101 

acțiuni și 96,63% din capitalul social al Societății, dintre care 1.002.718.101 voturi "pentru" reprezentând 

96,63% din totalul capitalului social, nici un vot "împotrivă" și nici o "abținere", urmatoarele: 

http://www.electroputere.ro/
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Art. 1 Se aprobă Raportul Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2019.  

Art. 2 Se aprobă Raportul Auditorului Financiar pentru situațiile financiare ale Electroputere S.A., aferente 

anului 2019. 

Art. 3 Se aprobă situațiile financiare individuale, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale 

de Raportare Financiară (IFRS), aferente anului încheiat la 31 decembrie 2019. 

Art. 4 Se aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2019. 

Art. 5 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020. 

 

 

 

In ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA, prin 

 

HOTARAREA NR.91/27.04.2020 

S-au aprobat cu un număr total de 1.002.718.101 voturi valabil exprimate, reprezentând 1.002.718.101 

acțiuni și 96,63% din capitalul social al Societății, dintre care 1.002.718.101 voturi "pentru" reprezentând 

96,63% din totalul capitalului social, nici un vot "împotrivă" și nici o "abținere", urmatoarele: 

Art. 1 Se aproba renunțarea la proprietate (în condițiile art. 562 alin. 2 din Codul Civil ) asupra unei cote 

de 39%  din dreptul de proprietate asupra următoarelor terenuri deținute de Societate pe raza localității 

Mogoșoaia, jud. Ilfov ( în condițiile art. 553 alin. 2 teza a 2 a din Codul Civil dreptul de proprietate asupra 

cotei părți la care se renunță, se dobândește de comuna, orasul sau municipiul (in acest caz UAT Primăria  

Mogoșoaia), și intră în domeniul privat al acesteia prin hotarârea consiliului local) : 

(1) terenul în suprafață de 9.000 m.p. având nr. cadastral 32 (fost nr. cadastral 1272), înscris în 

cartea funciară cu Nr. 32 (CF sporadic 52061, nr. CF vechi 1133) a localității Mogoșoaia, jud. Ilfov; 

(2) terenul în suprafață de 1.000 m.p. având nr. cadastral 74 (fost nr. cadastral 1273), înscris în 

cartea funciară cu Nr. 74 (CF sporadic 52903, nr. CF vechi 3413) a localității Mogoșoaia, jud. Ilfov; 

(3) terenul în suprafață de 13.000 m.p. având nr. cadastral 63 (fost nr. cadastral 1277), înscris în 

cartea funciară cu Nr. 63 (CF sporadic 52060, nr. CF vechi 1132) a localității Mogoșoaia, jud. Ilfov; 

(4) terenul în suprafață de 12.000 m.p. având nr. cadastral 47 (fost nr. cadastral 1279), înscris în 

cartea funciară cu Nr. 47 (CF sporadic 52063, nr. CF vechi 1135) a localității Mogoșoaia, jud. Ilfov; 

(5) terenul în suprafață de 9.000 m.p. având nr. cadastral 35 (fost nr. cadastral 1276), înscris în 

cartea funciară cu Nr. 35 (CF sporadic 52062, nr. CF vechi 1134) a localității Mogoșoaia, jud. Ilfov; 

(6) terenul în suprafață de 40.000 m.p. având nr. cadastral 20 (fost nr. cadastral 1187), înscris în 

cartea funciară cu Nr. 20 (CF sporadic 52033, nr. CF vechi 1037) a localității Mogoșoaia, jud. Ilfov; 

(7) terenul în suprafață de 88.552 m.p. având nr. cadastral 7, înscris în cartea funciară cu Nr. 7 a 

localității Mogoșoaia, jud. Ilfov, și terenul în suprafață de 11.448 m.p. având nr. cadastral 16, înscris 

în cartea funciară cu Nr. 16 a localității Mogoșoaia, jud. Ilfov (ambele terenuri formând anterior 

suprafața totală de 100.000 m.p. având nr. cadastral 1188, înscris în cartea funciară cu Nr. 52032 (nr. 

CF vechi 1036) a localității Mogoșoaia, jud. Ilfov). 

Tinând cont și de  prevederile art. 562 alin. 2 Cod Civil coroborat cu art. 889 alin.1 Cod Civil, potrivit 

cărora dreptul de proprietate aferent cotei-părți 39% (treizecișinouălasută) din imobilele la care renunțăm 

se stinge prin înscrierea declarației de renunțare în cartea funciară a imobilelor, astfel încât rămâne în 

proprietatea noastră cota parte totală de 61% (șaizecișiunulasută) din imobilele descrise mai sus. 

http://www.electroputere.ro/
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Ne obligăm să aducem declarația de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotei părți de 39% 

(treizecișinouălasută). din imobilele descrise mai sus, la cunoștința unității administrativ teritoriale 

Comuna Mogoșoaia, jud. Ilfov, pe a cărei rază teritorială este situată cota-parte indiviză din imobilele ce 

fac obiectul renunțarii și declarăm totodată că am cunoștință de prevederile art. 553 alin. 2 teza a II-a din 

Cod Civil. 

Art. 2 Se împuternicește domnul Samer AL SHALABI, Director General al societății, pentru derularea 

oricăror formalități, negocieri sau operațiuni si semnarea oricăror documente intermediare necesare in 

vederea finalizării si perfectării, precum si pentru semnarea tuturor documentelor referitoare la proiectul 

„Zona de dezvoltare din Comuna Mogosoaia, Județul Ilfov, Etapa nr.1”: Convenția bilaterala anexata HCL 

nr.233/30.05.2018 si Declarația de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotei părți indivize de 39% 

din terenurile susmenționate, si pentru reprezentarea societății in fata notarului public, in vederea 

autentificării documentelor tranzacției (atunci când legislația in vigoare prevede o astfel de formalitate). 

De asemenea domnul Samer AL SHALABI, Director General al societății, își va putea delega puterile 

conferințe prin prezenta, către UAT/Primăria Mogoșoaia, în privința îndeplinirii operațiunilor cadastrale 

și notariale ( de dezmembrare, alipire, partajare, repoziționare) operațiuni fiscale de plata a impozitelor si 

taxelor legale, operațiuni specificate în convenția bilaterală mai sus menționată. 

 

 

HOTARAREA NR.92/27.04.2020 

S-au aprobat cu un număr total de 1.002.718.101 voturi valabil exprimate, reprezentând 1.002.718.101 

acțiuni și 96,63% din capitalul social al Societății, dintre care 1.002.718.101 voturi "pentru" reprezentând 

96,63% din totalul capitalului social, nici un vot "împotrivă" și nici o "abținere", urmatoarele: 

Art. 1 Se aproba, in conformitate cu prevederile art.90 alin. 1 din Legea nr.24/2017 privind emitenții de 

instrumente financiare si operațiuni de piață, condițiile privind încheierea unui sau unor contracte de 

vânzare-cumpărare având ca obiect bunuri imobile (active) din patrimoniul Societății, a căror valoare 

depășește 20% din totalul activelor imobilizate (mai puțin creanțele).  

Aprobarea este data pentru vânzarea unei Proprietăți (terenuri împreună cu toate construcțiile edificate pe 

acestea) având o suprafață de aproximativ 26,32 hectare, situata in Craiova, Calea București nr.80, jud. 

Dolj (in continuare denumita „Tranzacția”). Vânzarea Proprietății nu va afecta activitatea curenta a 

Societății (Divizia MER va fi relocata). 

Proprietatea ce va fi vândută este compusa din următoarele terenuri: 

(1) Un teren cu suprafața de 6.716 mp, înregistrat in Cartea funciara a localității Craiova nr.205684, 

împreună cu toate construcțiile edificate pe acesta. 

(2) Un teren cu suprafața de 6.463 mp, înregistrat in Cartea funciara a localității Craiova nr.206147, 

împreună cu toate construcțiile edificate pe acesta. 

(3) Un teren cu suprafața de 2.342 mp, înregistrat in Cartea funciara a localității Craiova nr.205158, 

împreună cu toate construcțiile edificate pe acesta.  

(4) Un teren cu suprafața de 79 mp, înregistrat in Cartea funciara a localității Craiova nr.205453, 

împreună cu toate construcțiile edificate pe acesta. 

(5) Un teren cu suprafața de 4.352 mp, înregistrat in Cartea funciara a localității Craiova nr.211970, 

împreună cu toate construcțiile edificate pe acesta. 

(6) Un teren cu suprafața de 571 mp, înregistrat in Cartea funciara a localității Craiova nr.205150, 

împreună cu toate construcțiile edificate pe acesta. 

(7) Un teren cu suprafața de 59 mp, înregistrat in Cartea funciara a localității Craiova nr.211971, 

împreună cu toate construcțiile edificate pe acesta. 

http://www.electroputere.ro/


 

 
Electroputere SA Tel:  +40372 703450 Registrations: J 16/12/1991 Bank accounts: 
80 Calea Bucuresti street  +40251 438190 CUI: 6312800 Blom Bank France SA Paris - Romania Branch 
200440 Craiova Fax: +40372 003056 TVA/VAT: RO6312800 Acc. RO43BLOM6304912946260014/RON 
Romania                             www.electroputere.ro Share capital: 103.760.291 LEI Acc. RO62BLOM6304912840260012/USD   
    Acc. RO38BLOM6304912978260016/EUR 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

     F.EP.PS.7.5.2 rev.1 

 

(8) Un teren cu suprafața de 2.034 mp, înregistrat in Cartea funciara a localității Craiova nr.210064, 

împreună cu toate construcțiile edificate pe acesta. 

(9) Un teren cu suprafața de 230 mp, înregistrat in Cartea funciara a localității Craiova nr.210199, 

împreună cu toate construcțiile edificate pe acesta. 

(10) Un teren cu suprafața de 767 mp, înregistrat in Cartea funciara a localității Craiova nr.210019, 

împreună cu toate construcțiile edificate pe acesta. 

(11) Un teren cu suprafața de 274 mp, înregistrat in Cartea funciara a localității Craiova nr.211930, 

împreună cu toate construcțiile edificate pe acesta. 

(12) Un teren cu suprafața de 2.292 mp, înregistrat in Cartea funciara a localității Craiova nr.232569, 

împreună cu toate construcțiile edificate pe acesta. 

(13) Un teren cu suprafața de 1.483 mp, înregistrat in Cartea funciara a localității Craiova nr.232568, 

împreună cu toate construcțiile edificate pe acesta 

(14) Un teren cu suprafața de 1.192 mp, înregistrat in Cartea funciara a localității Craiova nr.230923, 

împreună cu toate construcțiile edificate pe acesta 

(15) Un teren cu suprafața de 822 mp, înregistrat in Cartea funciara a localității Craiova nr.211670, 

împreună cu toate construcțiile edificate pe acesta. 

(16) Un teren cu suprafața de 561 mp, înregistrat in Cartea funciara a localității Craiova nr.230920, 

împreună cu toate construcțiile edificate pe acesta 

(17) Un teren cu suprafața de 3.101 mp, înregistrat in Cartea funciara a localității Craiova nr.230921, 

împreună cu toate construcțiile edificate pe acesta 

(18) Un teren cu suprafața de 2.331 mp, înregistrat in Cartea funciara a localității Craiova nr.205882, 

împreună cu toate construcțiile edificate pe acesta. 

(19) Un teren cu suprafața de 1.660 mp, înregistrat in Cartea funciara a localității Craiova nr.210066, 

împreună cu toate construcțiile edificate pe acesta. 

(20) Un teren cu suprafața de 185 mp, înregistrat in Cartea funciara a localității Craiova nr.206865, 

împreună cu toate construcțiile edificate pe acesta. 

(21) Un teren cu suprafața de 3.789 mp, înregistrat in Cartea funciara a localității Craiova nr.211950, 

împreună cu toate construcțiile edificate pe acesta. 

(22) Un teren cu suprafața de 7.587 mp, înregistrat in Cartea funciara a localității Craiova nr.211949, 

împreună cu toate construcțiile edificate pe acesta. 

(23) Un teren cu suprafața de 5.532 mp, înregistrat in Cartea funciara a localității Craiova nr.211948, 

împreună cu toate construcțiile edificate pe acesta. 

(24) Un teren cu suprafața de 6.626 mp, înregistrat in Cartea funciara a localității Craiova nr.211947, 

împreună cu toate construcțiile edificate pe acesta. 

(25) Un teren cu suprafața de aproximativ 13.651 mp, parte a unui lot cu suprafață totala de 16.251 

mp, fiind in prezent înregistrat in Cartea funciara a localității Craiova nr.211666, împreună cu toate 

construcțiile edificate pe acesta; suprafața exacta si numărul final de Carte funciara va fi stabilit de 

Consiliul de Administrație după finalizarea formalităților de dezmembrare. 

(26) Un teren cu suprafața de 13.260 mp, înregistrat in Cartea funciara a localității Craiova 

nr.211953, împreună cu toate construcțiile edificate pe acesta. 

(27) Un teren cu suprafața de 68.552 mp, înregistrat in Cartea funciara a localității Craiova 

nr.213016, împreună cu toate construcțiile edificate pe acesta; 

(28) Un teren cu suprafața de 4.706 mp, înregistrat in Cartea funciara a localității Craiova nr.213017, 

împreună cu toate construcțiile edificate pe acesta. 

(29) Un teren cu suprafața de 2.067 mp, înregistrat in Cartea funciara a localității Craiova nr.211946, 

împreună cu toate construcțiile edificate pe acesta. 
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(30) Un teren cu suprafața de 278 mp, înregistrat in Cartea funciara a localității Craiova nr.211367, 

împreună cu toate construcțiile edificate pe acesta. 

(31) Un teren cu suprafața de 1.426 mp, înregistrat in Cartea funciara a localității Craiova nr.211672, 

împreună cu toate construcțiile edificate pe acesta. 

(32) Un teren cu suprafața de 73.687 mp, înregistrat in Cartea funciara a localității Craiova 

nr.211954, împreună cu toate construcțiile edificate pe acesta. 

(33) Un teren cu suprafața de 13.638 mp, înregistrat in Cartea funciara a localității Craiova 

nr.223464, împreună cu toate construcțiile edificate pe acesta. 

(34) Un teren cu suprafața de 5.879 mp, înregistrat in Cartea funciara a localității Craiova nr.228961, 

împreună cu toate construcțiile edificate pe acesta 

(35) Un teren cu suprafața de 2.257 mp, înregistrat in Cartea funciara a localității Craiova nr.211368, 

împreună cu toate construcțiile edificate pe acesta; 

(36) Un teren cu suprafața de 249 mp, înregistrat in Cartea funciara a localității Craiova nr.229488, 

împreună cu toate construcțiile edificate pe acesta. 

Prețul minim de vânzare a Proprietății va fi de 260 Euro/mp. 

Directorul General al Societății este împuternicit sa negocieze cu potențialii cumpărători ai Proprietății, sa 

stabilească prețul de vânzare a Proprietății, cu respectarea prețului minim de vânzare. 

Tranzacția va putea fi realizata prin încheierea mai multor contracte de vânzare-cumpărare (in continuare 

„Contractele de Vânzare”). Plata prețului de vânzare se va putea agrea sa fie făcută in maxim 3 rate anuale. 

Directorul General al Societății va fi împuternicit sa negocieze cu creditorii Societății, incluzând, fără 

limitare, Blom Bank, modalitățile de plata a prețului de vânzare, astfel încât sa asigure eliberarea 

Proprietății de orice sarcina existenta si astfel încât sa asigure încheierea cu succes a Tranzacției. 

Art. 2 Se aproba destinația sumelor rezultate din perfectarea Tranzacției având ca obiect Proprietatea, 

identificata la pct. 1 de mai sus. Prețul obținut din vânzarea Proprietății va fi folosit pentru rambursarea 

împrumuturilor acordate Societatii de acționarul sau majoritar si/sau afiliatii acestuia. 

Art. 3 Se împuternicește domnul Samer AL SHALABI, Director General al Societății, pentru derularea 

oricăror formalități, negocieri sau operațiuni si semnarea oricăror documente intermediare necesare in 

vederea finalizării Tranzacției, precum si pentru semnarea Contractelor de Vânzare având ca obiect 

Proprietatea si pentru reprezentarea Societății in fata notarului public, in vederea autentificării 

documentelor Tranzacției (atunci când legislația in vigoare prevede o astfel de formalitate), cu observarea 

condițiilor stabilite prin prezenta hotărâre. 

 

 

PENTRU TOATE HOTARARILE: 

Pentru Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor s-au aprobat cu un număr total 

de 1.002.718.101 voturi valabil exprimate, reprezentând 1.002.718.101 acțiuni și 96,63% din capitalul 

social al Societății, dintre care 1.002.718.101 voturi "pentru" reprezentând 96,63% din totalul capitalului 

social, nici un vot "împotrivă" și nici o "abținere",  

s-au aprobat urmatoarele: 

 S-a stabilit data de 21 Mai 2020, ca Data de Inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange 

efectele hotararile Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor. 

 S-a stabilit data de 20 Mai 2020, ca „ex-date” pentru hotararile Adunarii Generale Ordinare si 

Extraordinare a Actionarilor. 

http://www.electroputere.ro/


 

 
Electroputere SA Tel:  +40372 703450 Registrations: J 16/12/1991 Bank accounts: 
80 Calea Bucuresti street  +40251 438190 CUI: 6312800 Blom Bank France SA Paris - Romania Branch 
200440 Craiova Fax: +40372 003056 TVA/VAT: RO6312800 Acc. RO43BLOM6304912946260014/RON 
Romania                             www.electroputere.ro Share capital: 103.760.291 LEI Acc. RO62BLOM6304912840260012/USD   
    Acc. RO38BLOM6304912978260016/EUR 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

     F.EP.PS.7.5.2 rev.1 

 

 S-a aprobat imputernicirea persoanei fizice care va îndeplini formalităţile de publicitate şi 

înregistrare a hotărârilor Adunării. În acest sens s-a împuternicit Domnul Samer AL SHALABI– 

Director General, pentru a îndeplini formalităţile de publicitate şi înregistrare a prezentei hotărâri, 

inclusiv sa semneze Actul Constitutiv actualizat. Domnul Samer AL SHALABIpoate să mandateze 

terţe persoane, inclusiv consilierul juridic al Societăţii, pentru realizarea formalităţilor de 

publicitate şi înregistrare a hotărârii adunării generale extraordinare. 

Relatii suplimentare pot fi obtinute la telefon: 0372 703 450.  

Director General 

Samer AL SHALABI 
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