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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: 22.09.2022 

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:  

Electroconstrucția „ELCO” Alba Iulia S.A. (,,Societatea”) informează investitorii cu privire la 
depășirea pragurilor din drepturile de vot, conform formularelor atașate: 

1. Persoana juridică Envision Partners SRL, a depășit pragul de 25% din numărul total de 
drepturi de vot ale emitentului. 

2. Persoana fizică Zahan Virgil Adrian, a depășit pragul de 20% din numărul total de drepturi 
de vot ale emitentului, în mod individual, respectiv de 25% din drepturile de vot ale 
emitentului, în mod concertat cu d-na Zahan Alina. 

3. Persoana juridică Socot S.A. a depășit pragul de 20% din numărul total de drepturi de vot 
ale emitentului, în mod individual, respectiv de 25% din drepturile de vot ale emitentului, în 
mod concertat cu dl. Popa Tudor Eugen. 
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4. Persoana fizică Popa Tudor Eugen a depășit pragul de 5% din numărul total de drepturi de 
vot ale emitentului, în mod individual, respectiv de 25% din drepturile de vot ale emitentului, 
în mod concertat cu Socot S.A. 

5. Persoana fizică Zahan Alina, a depășit pragul de 5% din numărul total de drepturi de vot ale 
emitentului, în mod individual, respectiv de 25% din drepturile de vot ale emitentului, în mod 
concertat cu dl. Zahan Virgil Adrian. 

 

ADMINISTRATOR UNIC 

Alin Șandor 













 SA 

 

 20% 
din drepturile de vot în  mod individual, respectiv de 25% din drepturile de vot în mod 
concertat cu POPA TUDOR-EUGEN conform 
formularelor  astfel: 

 
 
 
 

ANEXA Nr. 18 
 

 
 

vot1 : 
 SA 

2. Motivele notificarii : 
[ x ]  O achizitie sau cedare a drepturilor de vot 
[ x ] O achizitie sau cedare a instrumentelor financiare 
[  ]  Un eveniment prin care se modifica repartizarea drepturilor de vot 
[  ]  AlteleII :   
3. Detalii ale persoanei subiect al obligatiei de notificareIII : 
Numele/Denumirea : 
SOCOT SA 

 : 
ROMANIA 

IV 
 

V :  14.09.2022 
 

 
% din drepturile de 

vot anexate 

din 7.A) 

% din drepturile de 
vot prin 

intermediul 
instrumentelor 

financiare (totalul 
din 7.B.1+7.B.2) 

Totalul celor 

procentual % 
(7.A + 7.B) 

drepturi de vot 
ale 

emitentuluiVI : 

data la care s-
pragul de 20% 

23,0777% 0 23,0777% 3.378.254 

 
 

 
18,3158% 0 18,3158% 1.319.430 

 
 



- - -a 
atins pragulVII : 
A :  

 
Codul ISIN, 

 

votVIII : 
% din drepturile de vot 

Direct  
art.71 alin.(1)-

(3) din Lg 
nr.24/2017 

Indirect 
Art.72 din 
Legea nr. 
24/2017 

Direct  
art.71 alin.(1)-

(3) din Lg 
nr.24/2017 

Indirect 
Art.72 din 
Legea nr. 
24/2017 

ACTIUNI COMUNE 
Cod ISIN: 

ROTBKAACNOR5 
779.623 974.813 23,0777% 28,8555% 

SUBTOTAL  A: 779.623 974.813 23,0777% 28,8555% 
 

B1: Instrumentele financiare în conformitate cu art.75 alin.(1) lit.(a) din Legea nr. 24/2017 

Tipul de 
instrument 

financiar 

XI 
 

Perioada de 
conversie/exercitare 

drepturilor de vot 
care pot fi 

instrumentul este 
exercitat/convertit 

% 
din drepturile 

de vot 

- - - - - 
- - 

SUBTOTAL B.1   
  

  



B2: Instrumentele financiare cu efect economic similar în conformitate cu art.75 alin.(1) lit.(b) din Legea 
nr. 24/2017

Tipul de 
instrument 

financiar

X

(data 
Perioada de 

conversie 
/exercitare

în numerar
drepturilor de 

vot

%
din drepturile 

de vot
- - - - - -

SUBTOTALUL B.2 - -

[   ] nu
nu

XII .

instrumente financi XIII :

Numele/Denumirea

% din drepturile de 

este egal sau mai 
mare decât pragul 

care trebuie 
notificat

% din drepturile de vot prin 
intermediul instrumentelor 

sau mai mare decât pragul care 
trebuie notificat

sau mai mare decât 
pragul care trebuie 

notificat

- - - -
- - - -

9. În cazul votului prin reprezentant : [numele/denumirea mandatarului
] drepturi de vot incepând cu [data]

-

XV : 

Întocmit la data de: 19.09.2022

SOCOT SA
Popa Eugen-Tudor
Semn tura .........................



 
 SA 

 

 5% 
din drepturile de vot în  mod individual, respectiv de 25% din drepturile de vot în mod 
concertat cu SOCOT SA conform 
formularelor  astfel: 

 
 
 
 

ANEXA Nr. 18 
 

Formula  
 

vot1 : 
 SA 

2. Motivele notificarii : 
[ x ]  O achizitie sau cedare a drepturilor de vot 
[ x ] O achizitie sau cedare a instrumentelor financiare 
[  ]  Un eveniment prin care se modifica repartizarea drepturilor de vot 
[  ]  AlteleII :   
3. Detalii ale persoanei subiect al obligatiei de notificareIII : 
Numele/Denumirea : 
POPA EUGEN-TUDOR 

 : 
ROMANIA 

IV 
 

V :  14.09.2022 
 

 
% din drepturile de 

vot anexate 

din 7.A) 

% din drepturile de 
vot prin 

intermediul 
instrumentelor 

financiare (totalul 
din 7.B.1+7.B.2) 

Totalul celor 

procentual % 
(7.A + 7.B) 

drepturi de vot 
ale 

emitentuluiVI : 

data la care s-
pragul de 20% 

5,7778% 0 5,7778% 3.378.254 

 
 

 
4,5799% 0 4,5799% 1.319.430 

 
- - -a 

atins pragulVII : 



A : Drepturile de vot  

 
Codul ISIN, 

 

votVIII : 
% din drepturile de vot 

Direct  
art.71 alin.(1)-

(3) din Lg 
nr.24/2017 

Indirect 
Art.72 din 
Legea nr. 
24/2017 

Direct  
art.71 alin.(1)-

(3) din Lg 
nr.24/2017 

Indirect 
Art.72 din 
Legea nr. 
24/2017 

ACTIUNI COMUNE 
Cod ISIN: 

ROTBKAACNOR5 
195.190 974.813 5,7778 28,8555% 

SUBTOTAL  A: 195.190 974.813 5,7778 28,8555% 
 

B1: Instrumentele financiare în conformitate cu art.75 alin.(1) lit.(a) din Legea nr. 24/2017 

Tipul de 
instrument 

financiar 

XI 
 

Perioada de 
conversie/exercitare 

drepturilor de vot 
care pot fi 

instrumentul este 
exercitat/convertit 

% 
din drepturile 

de vot 

- - - - - 
- - 

SUBTOTAL B.1   
  

  



B2: Instrumentele financiare cu efect economic similar în conformitate cu art.75 alin.(1) lit.(b) din Legea 
nr. 24/2017

Tipul de 
instrument 

financiar

X

(data 
Perioada de 

conversie 
/exercitare

în numerar
drepturilor de 

vot

%
din drepturile 

de vot
- - - - - -

SUBTOTALUL B.2 - -

[   ] nu
nu

XII .

instrumente financi XIII :

Numele/Denumirea

% din drepturile de 

este egal sau mai 
mare decât pragul 

care trebuie 
notificat

% din drepturile de vot prin 
intermediul instrumentelor 

sau mai mare decât pragul care 
trebuie notificat

sau mai mare decât 
pragul care trebuie 

notificat

- - - -
- - - -

9. În cazul votului prin reprezentant : [numele/denumirea mandatarului
] drepturi de vot incepând cu [data]

-

XV : 

Întocmit la data de: 19.09.2022

Popa Eugen-Tudor
Semn tura .........................



C tre,
 

Prin prezenta, în baza art. 72 alin (2) din Legea 24/2017  
, v  notific cu privire la  pragului de 5% din drepturile de vot în 

mod individual, respectiv de 25% din drepturile de vot în mod concertat cu ZAHAN VIRGIL-ADRIAN 
 

 
 
 
 

ANEXA Nr. 18 
 

 
 

1. Identitatea emitentului sau a emitentului a
vot1 : 
 
2. Motivele notificarii : 
[ x ]  O achizitie sau cedare a drepturilor de vot 
[  ] O achizitie sau cedare a instrumentelor financiare 
[  ]  Un eveniment prin care se modifica repartizarea drepturilor de vot 
[  ]  AlteleII :   
3. Detalii ale persoanei subiect al obligatiei de notificareIII : 
Numele/Denumirea : 
ZAHAN ALINA 

 : 
 

IV 
 

V :  14.09.2022 
 

 
% din drepturile de 

vot anexate 

din 7.A) 

% din drepturile de 
vot prin 

intermediul 
instrumentelor 

financiare (totalul 
din 7.B.1+7.B.2) 

Totalul celor 

procentual % 
(7.A + 7.B) 

drepturi de vot 
ale 

emitentuluiVI : 

S
data la care s-a 

pragul de 5% 
6,2906% 0 6,2906% 3.378.254 

 
 

 
6,2906% 0 6,2906% 1.319.430 

 

Electroconstructia ELCO Alba Iulia SA



care s- - -a 
atins pragulVII : 
A  

 
Codul ISIN, 

 

votVIII : 
% din drepturile de vot 

Direct  
art.71 alin.(1)-

(3) din Lg 
nr.24/2017 

Indirect 
Art.72 din 
Legea nr. 
24/2017 

Direct  
art.71 alin.(1)-

(3) din Lg 
nr.24/2017 

Indirect 
Art.72 din 
Legea nr. 
24/2017 

ACTIUNI COMUNE 
Cod ISIN: 

ROTBKAACNOR5 
212.512 974.689 6.2906% 28,8519% 

SUBTOTAL  A: 212.512 974.689 6.2906% 28,8519% 
 

B1: Instrumentele financiare în conformitate cu art.75 alin.(1) lit.(a) din Legea nr. 24/2017 

Tipul de 
instrument 

financiar 

XI 
 

Perioada de 
conversie/exercitare 

drepturilor de vot 
care pot fi 

instrumentul este 
exercitat/convertit 

% 
din drepturile 

de vot 

- - - - - 
- - 

SUBTOTAL B.1   
  

  



B2: Instrumentele financiare cu efect economic similar în conformitate cu art.75 alin.(1) lit.(b) din Legea 
nr. 24/2017 

Tipul de 
instrument 

financiar 

X 
(data 

 

Perioada de 
conversie 

/exercitare 
în numerar 

drepturilor de 
vot 

% 
din drepturile 

de vot 
- - - - - - 

   SUBTOTALUL B.2 - - 
 
 

 
 
[   ] nu 

nu 
XII . 

XIII : 

Numele/Denumirea 

% din drepturile de 

este egal sau mai 
mare decât pragul 

care trebuie 
notificat 

% din drepturile de vot prin 
intermediul instrumentelor 

sau mai mare decât pragul care 
trebuie notificat 

sau mai mare decât 
pragul care trebuie 

notificat 

- - - - 
- - - - 

 
9. În cazul votului prin reprezentant : [numele/denumirea mandatarului

] drepturi de vot incepând cu [data] 
- 

 
XV :  

 
 
 
Întocmit la data de: 19.09.2022 
 
Zahan Alina 
Semn tura ......................... 
 
 
 
 
 


