ELECTROARGEŞ S.A.
CURTEA DE ARGEŞ, str. Albeşti, nr. 12, Judeţ Argeş, ROMÂNIA
Tel. 0248724000, fax 0248724004
Capital Social 6.976.465,00 lei, subscris şi integral vărsat; valoare nominală acţiune 0,10 lei.
Înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Argeş cu Nr. J03/758/1991
Cod unic de inregistrare: 156027

CATRE,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA,
SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE
Direcția Emitenți, Monitorizare Tranzacții și Abuz pe Piață
Fax A.S.F.: 021 6596051/6596436

Raport curent conform: Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și
operațiuni de piață și a Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente
financiare și operațiuni de piață.
Data raportului: 31.07.2020
Denumirea entităţii emitente: ELECTROARGES S.A., cod BVB: elgs
Sediul social: Curtea de Arges, str. Albeşti, nr. 12, jud. Argeş
Numărul de telefon/fax: 0248724000/0248724004
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: RO156027
Numărul de ordine în Registrul Comerţului: J03/758/1991
Capitalul social subscris şi vărsat: 6.976.465,00 lei
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: BVB - piaţa
principală, categoria Standard

În conformitate cu prevederile Deciziei ASF nr. 3501/25.11.2015, art. 37 din Legea nr. 24/2017
și Regulamentului ASF nr. 5/2018, vă prezentăm lista acționarilor Electroargeş S.A., cu drept de vot
suspendat pentru AGOA și AGEA Electroargeş S.A. din data de 04,05.08.2020:
Benjamins United S.R.L. cu sediul social in Bucuresti, inregistrata la ORC sub nr.
J40/9796/2015, avand CUI 34870755, detine 621.000 actiuni Electroarges S.A., reprezentand 0,8901%
din capitalul social, din care 100.101 actiuni sunt cu drept de vot suspendat, deținând astfel 520.899
actiuni cu drept de vot in AGOA și AGEA din 04,05.08.2020 reprezentand 0,7467% din capitalul
social al Electroargeş S.A.
Investments Constantin S.R.L. cu sediul social in Bucuresti, inregistrata la ORC sub nr.
J40/8349/2015, avand CUI 34748902, detine 25.699.543 actiuni Electroarges S.A., reprezentand
36,8375% din capitalul social, din care 4.142.603 actiuni sunt cu drept de vot suspendat, deținând

astfel 21.556.940 acțiuni cu drept de vot in AGOA și AGEA din 04,05.08.2020, reprezentand 30,8995%
din capitalul social al Electroarges S.A.
Amattis S.A. cu sediul social in Galati, inregistrata la ORC sub nr. J17/902/2005, avand
CUI 17532193, detine 319.000 actiuni Electroarges S.A., reprezentand 0,4573% din capitalul social,
din care 51.421 actiuni sunt cu drept de vot suspendat, deținând astfel 267.579 actiuni cu drept de
vot in AGOA și AGEA din 04,05.08.2020, reprezentand 0,3835% din capitalul social al Electroarges
S.A.
Debrocons S.A. cu sediul social in Galati, inregistrata la ORC sub nr. J17/1389/2004,
avand CUI 16732517, detine 807.000 actiuni Electroarges S.A., reprezentand 1,1567% din capitalul
social, din care 130.083 actiuni sunt cu drept de vot suspendat, deținând astfel 676.917 actiuni cu
drept de vot in AGOA și AGEA din 04,05.08.2020, reprezentand 0,9703% din capitalul social al
Electroarges S.A.
Din totalul de 27.446.543 actiuni detinute de societatile mai sus mentionate, reprezentand
39,3416% din capitalul social al Electroarges S.A., 4.424.208 reprezinta actiuni cu drept de vot
suspendat, astfel ca numarul actiunilor cu drept de vot al acestor societati este de 23.022.335,
reprezentand 33% din capitalul social al Electroarges S.A.

Președinte Consiliu de Administrație,
Constantin Ștefan

