
 

 

 

 

Bucureşti, 27 octombrie 2011 

 

COMUNICAT DE PRESĂ 

Acţiunile Electromagnetica SA încep tranzacţionarea pe piaţa reglementată în 2 

noiembrie 2011 

 

 

 

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) informează că în data de 2 noiembrie 2011 începe 

tranzacţionarea acţiunilor emise de SC Electromagnetica SA Bucuresti pe piaţa reglementată 

administrată de BVB,  Sectorul Titluri de Capital, Categoria 1 Acţiuni. 

 

Detalii emitent: 

 denumire: SC Electromagnetica SA Bucureşti 

 adresa: Calea Rahovei nr 266-268, Bucureşti, Cod 64021 

 telefon: 021-404.21.31 

 fax: 021-404.21.95 

 site web: www.electromagnetica.ro  

 intermediar procedură admitere la tranzacţionare: SSIF Intercapital Invest. 

 

Principalele caracteristici ale acţiunilor emise de SC Electromagnetica SA Bucureşti sunt: 

 număr actiuni: 676.038.704 

 valoare nominală: 0,1 lei 

 cod ISIN: ROELMAACNOR2 

 simbol: ELMA. 

 

 
Despre SC Electromagnetica SA Bucureşti 

Societatea s-a înfiinţat în luna noiembrie 1930, activitatea de bază fiind fabricarea, cu preponderenţă, a 

echipamentelor pentru telecomunicaţii civile şi speciale (electroalimentare, aparate telefonice şi 

centrale telefonice), precum şi aparate de măsură şi contoare etc. 

 

În prezent, activitatea de bază a societăţii este formată, în general, din fabricaţia următoarelor grupe de 

produse şi furnizarea următoarelor servicii: 

• echipamente destinate pieţei de distribuţie şi măsurare a energiei electrice (contoare, sistem 

centralizat de telecitire şi gestiune a energiei electrice pentru consumatorii casnici etc) 

• subansamble destinate pieţei de automobile 

• confecţii metalice atât pentru piaţa internă, cât şi pentru cea externă 

• echipamente electrice pentru siguranţa circulaţiei destinate pieţei feroviare (relee CFR, inductori etc) 

• matriţe destinate producţiei interne a societăţii sau pentru alte societăţi comerciale 

• producţia de energie electrică din surse regenerabile de energie 

• servicii de închiriere. 

 

http://www.electromagnetica.ro/


 

Începând cu anul 2002, activitatea de producţie a companiei a fost completată cu activităţi noi de 

servicii, cum ar fi: furnizarea de energie electrică achiziţionată de la producători, precum şi activităţi 

de închiriere a unor spaţii modernizate prin investiţii ample. 

 

Începând cu anul 2007, în activitatea de bază a societăţii a fost introdusă şi producţia de energie 

electrică din surse regenerabile de energie (SRE), obţinută de microhidrocentrale. 

 

Cel mai important acţionar al companiei este Asociaţia Salariaţilor (PAS Electromagnetica), cu 

30,8684%, respectiv 208.682.540 acţiuni având o valoare nominală totală de 20.868.254,00 lei. 

 

Din noiembrie 1996, acţiunile Electromagnetica SA se tranzacţionează pe piaţa Rasdaq operată de 

Bursa de Valori Bucureşti.  
 
 
 

DEPARTAMENTUL DE MARKETING ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE 


