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Către,  

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Bursa de Valori București 
 

 
RAPORT CURENT 

 
În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și 

operațiuni de piață, republicată și Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de 
instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare 

 

Data raportului: 02.09.2022 

Denumirea emitentului: Electroconstrucția „ELCO” Alba Iulia S.A. 

Sediul social: Alba Iulia, str. Ion Arion, nr. 62, jud. Alba 

Nr. telefon/ fax: 0258 811 607 

Cod unic înregistrare: RO3276087 

Nr. ordine în Registrul Comerțului: J01/39/1993 

Capital social subscris și vărsat: 224.303,10 lei 

Piața pe care se tranzacționează 
valorile mobiliare emise: 

Sistemul alternativ de tranzacționare (SMT – piața 
AeRO) 

 

 

Evenimente importante de raportat: Încheierea Etapei I a operațiunii de majorare a capitalului 
social al ELECTROCONSTRUCȚIA „ELCO” ALBA IULIA S.A. 

ELECTROCONSTRUCȚIA „ELCO” ALBA IULIA S.A. (denumită în continuare ,,Societatea”), 
informează piața cu privire la rezultatele primei etape a operațiunii de majorare a capitalului social 
al Societății, derulată în conformitate cu prevederile statutare, legale și ale Prospectului de ofertă 
publică aferent majorării de capital social, aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară prin 
Decizia ASF nr. 1008/27.07.2022. 

În prima etapă, desfășurată în perioada 01.08.2022-31.08.2022, în cadrul ofertei au fost subscrise 
1.454.806 acțiuni, ce reprezintă 70,66% din numărul total de 2.058.824 acțiuni obiect al ofertei. 
Acțiunile cu valoare nominală de 0,17 lei fiecare au fost oferite la un preț de emisiune egal cu 
valoarea nominală.  

Cele 604.018 acțiuni rămase nesubscrise vor fi oferite către un număr de cel mult 149 de investitori 
de retail, alături de un număr nelimitat de investitori profesionali, în cadrul unui plasament privat 
intermediat de SSIF Goldring S.A., care va avea loc în perioada 07.09.2022-13.09.2022, la un preț 
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de subscriere de 0,17 lei/acțiune, potrivit cu Decizia Administratorului Unic al Societății din data 
de 01.09.2022. Plasamentul privat poate fi închis anticipat la decizia Emitentului, în baza 
consultărilor cu Intermediarul. 

Emitentul va reveni cu comunicări privind rezultatele întregii operațiuni de majorare de capital 
social după închiderea celei de a doua etape, cea a plasamentului privat de acțiuni rămase 
nesubscrise în Etapa I. 

 

 

ADMINISTRATOR UNIC 

Alin Șandor 

 


