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CONVOCARE 

(COMPLETARE ORDINE DE ZI) 

Consiliul de administra�ie al societ��ii ELECTROAPARATAJ S.A., cu sediul social în Mun. 
Târgovi�te, Str. Calea Câmpulung nr. 121, C7, Jude�ul Dâmbovita, înregistrat� la Oficiul Registrului 
Comertului de pe lâng� Tribunalul Dâmbovita sub nr. J15/80/2011, având codul de identificare fiscal� RO 51 
si identificatorul unic la nivel european ROONRC.J15/80/2011,�în baza Deciziei Consiliului de administratie 
nr. 1 din 10.04.2018, 

având în vedere convocarea Adun�rii generale ordinare a actionarilor ELECTROAPARATAJ S.A., 
realizat� prin publicarea anuntului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1078 din data de 
15.03.2018 si în ziarul “Bursa” nr. 49 din data de 15.03.2018, Adunare ce se va întruni la data de 26.04.2018 
(prima convocare)/27.04.2018 (a doua convocare), ora 10:00, la adresa Mun. Bucure�ti, B-dul Pierre de 
Coubertin nr. 3-5, Office Building, parter, Sector 2, având data de referint� 10.04.2018, 

în temeiul art. 117 indice 1 din Legea societ�tilor nr. 31/1990, republicat�, si potrivit prevederilor 
Actului constitutiv al societ�tii, la solicitarea actionarului BROADHURST INVESTMENTS LIMITED, 
prin cererea înregistrat� la ELECTROAPARATAJ S.A. cu numarul 154 în data de 29.03.2018, 

decide completarea ordinii de zi a Adun�rii Generale Ordinare, din data de 26.04.2018 (prima 
convocare)/27.04.2018 (a doua convocare), ora 10:00, la adresa Mun. Bucure�ti, B-dul Pierre de 
Coubertin nr. 3-5, Office Building, parter, Sector 2, pentru toti actionarii înregistrati în registrul 
actionarilor la sfârsitul zilei de 10.04.2018, cu urm�torul punct: 

1. Stabilirea indemnizatiei membrilor consiliului de administratie al societ�tii. 

Prin urmare, ordinea de zi completat� a adun�rii generale ordinare a actionarilor societ�tii este 
urm�toarea: 

„1. Prezentarea �i aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de administra�ie pentru anul 2017; 

2. Desc�rcarea de gestiune a administratorilor pentru exerci�iul financiar pe anul 2017; 

3. Prezentarea raportului auditorului privind situa�iile financiare pe anul 2017; 

4. Prezentarea �i aprobarea situa�iilor financiare pe anul 2017. 

5. Aprobarea programului de activitate �i a bugetului de venituri �i cheltuieli pentru anul 2018; 

6. Aprobarea raportului anual, în conformitate cu dispozi�iile art. 63 din Legea nr. 24//2017 privind 
emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piat�; 

7. Stabilirea indemnizatiei membrilor consiliului de administratie al societ�tii. 

8. Aprobarea datei de înregistrare a actionarilor. Propunerea privind data de înregistrare a actionarilor 
asupra c�rora se vor r�sfrânge efectele hot�rârii adun�rii ordinare, dat� ce urmeaz� a fi stabilit� de 
adunarea general�, este 15.05.2018. 

9. Aprobarea ex-date. Propunerea privind stabiliarea datei de la care instrumentele financiare se 
tranzactioneaz� f�r� drepturile care deriv� din hot�rârea adun�rii generale ordinare, dat� ce urmeaz� a 
fi stabilit� de adunarea general�, este 14.05.2018.” 

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la prima convocare, adunarea general� ordinar� se 
va tine, la data de 27.04.2018, la aceeasi or� si în acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi. 

 

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE, 
Broadhurst Industrial Management S.R.L., 

prin reprezentant permanent, 
dl. Adrian Ioan Rus 


