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RAPORT CURENT 

conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții si operațiunile cu valori mobiliare 

si art. 108 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piața 

 

Data raportului: 05.08.2022 

Denumirea emitentului: ELECTROAPARATAJ S.A. 

Sediul social: Mun. Târgoviște, Calea Câmpulung, nr. 121, C7, jud. Dâmbovița; 

Tel/Fax: 0245.217.981; 

Codul unic de înregistrare la oficiul registrului comerțului: RO 51; 

Număr de ordine în registrul comerțului: J15/80/2011; 

Capital social subscris și vărsat: 4.667.688,90 lei; 

Piața reglementata pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București; 

 

Continutul raportului 

Evenimente importante de raportat 

a) Schimbări în controlul asupra emitentului, inclusiv schimbări în controlul entității care 

deține controlul asupra emitentului, precum și schimbări în acordurile cu privire la control 

– Nu este cazul. 

b) Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active -  

Informațiile furnizate cu privire la orice achiziții sau înstrăinări substanțiale de active sunt prezentate 

detaliat in Anexa 1 si sintetizate mai jos: 

- data achiziției sau a înstrăinării – conform detalii prezentate in Anexa 1; 

- descrierea activului - conform detalii prezentate in Anexa 1; 

- volumul/valoarea plății/încasării pentru active - conform detalii prezentate in Anexa 1; 

- descrierea tranzacției privind activul - conform detalii prezentate in Anexa 1; 

- sursa finanțării pentru orice achiziție – surse proprii; 

- scopul sau modul de utilizare anticipat al activelor achiziționate – pentru activitatea operaționala 

si creșterea cifrei de afaceri; 

- modificările estimate a interveni în activitatea emitentului ca urmare a utilizării respectivelor  active 

– creșterea productivității, creșterea cifrei de afaceri. 

c) Procedura de insolvență, respectiv de reorganizare judiciară sau faliment – Nu este cazul. 

d) Tranzacții de tipul celor enumerate la art. 108 din Legea nr. 24/2017 – Raportarea 

tranzacțiilor cu părți afiliate conform art. 108 din Legea 24/2017  

 

Societatea ELECTROAPARATAJ S.A. cu sediul social in Mun. Târgoviște, str. Calea Câmpulung 

nr. 121(C7); Jud. Dâmbovița, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul 

Dâmbovița sub nr. J15/80/2011, având Codul de Identificare Fiscala RO 51 si Identificatorul Unic la 

Nivel European (EUID): ROONRC.J15/80/2011 („Societatea”), în baza art. 108 din Legea 24/2017 

mailto:office@electroaparataj.ro


privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, informează pe toți 

acționarii Societății si investitorii interesați asupra încheierii unor tranzacții cu părți afiliate de tipul 

celor enumerate la art. 108 din Legea 24/2017, republicată, conform Anexei 1 – Tranzacții cu o parte 

afiliată încheiate în perioada 23.06.2022-04.08.2022, între Societate și ELJ AUTOMOTIVE S.A., 

conform art. 108 din Legea 24/2017, republicată, 

 

Detaliile puse la dispoziția acționarilor Societății și investitorii interesați cu privire la restul tranzacțiilor 

încheiate de către Societate cu ELJ AUTOMOTIVE S.A. (CIF RO 18890262) în perioada 23 Iunie 

2022 – 04 August 2022, care au condus la depășirea pragului de 5% din activele nete ale Societății 

conform ultimelor raportări financiare individuale publicate de Societate, conținând informații cu 

privire la data încheierii, natura tranzacțiilor, descrierea obiectului acestora, valoarea tranzacțiilor, data 

expirării, creanțele si datoriile reciproce, garanțiile constituite, termenele si modalitățile de plata sunt 

prezentate în Anexa 1 la prezentul raport. 

Raportul poate fi consultat pe site-ul Societății: www.electroaparataj.ro și în link-ul din platforma IRIS. 

Date si relații suplimentare se pot obține la telefon: 0245217981. 

 

ELECTROAPARATAJ S.A. 

Prin Director General, 

dl. Gheorghe Chițu  

http://www.electroaparataj.ro/


Anexa 1 la Raportul curent al ELECTROAPARATAJ S.A. din data de 05.08.2022 

Detaliile tranzacțiilor încheiate între Societate si ELJ AUTOMOTIVE S.A. in perioada 23 Iunie – 04 August 2022, de tipul celor enumerate la art. 108 din 

Legea 24/2017 

Nr 

crt 
Partile actului juridic 

Data 

incheierii 

si nr. act 

Natura 

actului 

juridic 

Descriere obiect 

Valoarea 

totala = 

Valoare 

cumulata de 

la inceputul 

anului 

(Valoare 

fara TVA) 

Valoarea 

totala = 

Valoare 

cumulata 

de la 

inceputul 

anului ( 

TVA) 

Valoarea 

totala = 

Valoare 

cumulata 

de la 

inceputul 

anului 

(Inclusiv 

TVA) 

Anul/ 

Perioada 

Creanţe 

reciproce 

Garanţii  

constituite 

Termene şi 

modalitati de 

plata 

Observatii 

1 

ELECTROAPARATAJ 

S.A.("Vanzator") cu 

Societatea ELJ 
Automotive S.A. 

("Cumparator") 

2779/ 

20.02.2018 
Contract 

ELECTROAPARATAJ 

S.A. va furniza materie 
prima si componentele 

(conform Anexa 2 la 

contract) catrte ELJ 
AUTOMOTIVE S.A. 

   115.604      21.964    137.568  
23.06.2022-

04.08.2022 
da nu 

30 zile 
calendaristice, 

ordin de plata/ 

compensare 

Durata contractului este 
de 12 luni de la data 

emiterii, cu prelungire 

automata, succesiv, 
pentru durata similara 

de cate 12 luni, daca 

niciuna dintre parti nu 
denunta unilateral 

contractul inainte de 

termenul initial 

2 

ELJ AUTOMOTIVE 

S.A.("ELJ 

AUTOMOTIVE") cu 
societatea 

ELECTROAPARATAJ 

S.A.("ELECTROAPARA
TAJ") 

2779/ 

20.02.2018 
Contract 

ELJ AUTOMOTIVE va 
executa pentru 

ELECTROAPARATAJ 

din material plastic, prin 
injectie, produse finite, 

utilizand matrite de 

injectie puse la 

dispozitie catre 

ELECTROAPARATAJ 

   288.041      54.726    342.767  
23.06.2022-

04.08.2022 
da nu 

30 zile 

calendaristice, 
ordin de 

plata/compens

are 

Durata contractului este 

de 12 luni de la data 

emiterii, cu prelungire 
automata, succesiv, 

pentru durata similara 

de cate 12 luni, daca 
niciuna dintre parti nu 

denunta unilateral 

contractul inainte de 
termenul initial 

 

Total tranzactii cu parti afiliate  

ELECTROAPARATAJ 
S.A.(Vanzator) cu Societatea 

ELJ AUTOMOTIVE S.A. 
(Cumparator) 

Vanzari   115.604    21.964  137.568 
23.06.2022-

04.08.2022 
 

Total tranzactii cu parti afiliate  

ELJ AUTOMOTIVE 

S.A.(Vanzator) cu societatea 

ELECTROAPARATAJ S.A 
(Cumparator) 

Cumparari  288.041    54.726  342.767 
23.06.2022-

04.08.2022 
 

 

ELECTROAPARATAJ S.A. 

Prin Director General, 

Gheorghe Chițu 


