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RAPORT CURENT 

  

  

Raportul curent conform prevederilor Legii 24/2017, Art. 82, Alin.(1)-(4) 

Data raportului: 08.07.2020 

Denumirea emitentului: AAGES S.A. 

Sediul social: Sîngeorgiu de Mureș, Strada Agricultorilor, Nr. 16, 547530, județul Mureș 

Număr de telefon/fax: 0265-213.043 / 0265-215.769 

Cod unic de înregistrare: RO1196550 

Număr de ordine în registrul comerțului: J26/577/1991 

Capitalul social subscris și vărsat: 2.000.000 lei 

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: REGS 

  

În conformitate cu prevederile Legii 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni 

de piaţă, Art. 82, Alin.(1) administratorii emitenţilor ale căror valori mobiliare sunt admise la 

tranzacţionare pe o piaţă reglementată sunt obligaţi să raporteze, de îndată, orice act juridic 

încheiat de către emitent cu administratorii, angajaţii, acţionarii care deţin controlul, precum şi cu 

persoanele cu care aceştia acţionează concertat, a cărui valoare cumulată reprezintă cel puţin 

echivalentul în lei a 50.000 de euro. 

  

Părțile care au încheiat actul juridic: 

 

Societatea AAGES S.A. (Emitentul) în calitate de beneficiar 

Societatea MULTIMAS S.R.L. în calitate de executant de lucrări  

  

Data încheierii actului și natura actului: 

Acte juridice încheiate cu societatea MULTIMAS S.R.L. pentru primul semestru al anului 2020, 

perioada 01.01.2020 – 30.06.2020. 

Natura actelor juridice: facturi de execuție lucrări de uzinare tablouri electrice. 
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Descrierea obiectului actului juridic: 

Decontarea lucrărilor executate de prestator reprezentând prestări de servicii uzinare tablouri 

electrice aferente semestrului I al anului 2020, conform Contractului nr. 1/2013 încheiat între 

societățile MULTIMAS S.R.L. în calitate de Prestator și AAGES S.A. în calitate de Beneficiar. 

  

Valoarea totală a actului juridic: 

Valoarea facturilor emise în perioada 01.01.2020 – 30.06.2020 este de 392.673,70 lei, la care se 

adaugă TVA în valoare de 74.608,01 lei, valoarea finală facturată (care include TVA) fiind de 

467.281,71 lei. 

 

Datoriile reciproce ce decurg sau au legătură cu actul juridic încheiat între părţile care au 

încheiat actul juridic: 

Valoarea totală a actelor juridice încheiate în anul 2020 în perioada 01.01.2020– 30.06.2020 între 

societățile AAGES S.A. și MULTIMAS S.R.L. în baza Contractului nr.1/2013 este de 392.673,70  

lei, la care se adaugă TVA în valoare de 74.608,01 lei, rezultând o valoare totală cu TVA de 

467.281,71 lei. 

Nu există alte acte juridice încheiate între cele două părți. 

  

Garanțiile constituite, penalităţile stipulate 

Nu au fost constituite garanții în baza contractului încheiat între părți. 

Pentru neexecutarea în totalitate sau în parte, ori pentru executarea necorespunzătoare a obligațiilor 

prevăzute în contract, părțile datorează penalități de întârziere sau de daune compensatorii, după caz. 

  

Termenele și modalităţile de plată: 

 

Maxim 45 de zile de la recepția lucrării prin virament în contul bancar al beneficiarului. 

  

Alte informații: 

La data emiterii prezentului raport curent, facturile emise de MULTIMAS S.R.L. în calitate de 

prestator sunt achitate integral de AAGES SA. 

  

Președintele Consiliului de Administrație / Director General, 

D-l Molnar Gabor 

  

Sîngeorgiu de Mureș 

La data de 08.07.2020 


