
RAPORT CURENT  

conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si 

Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata 

 

Data raportului : 09.01.2020 

Denumirea entitatii emitente : ELECTROAPARATAJ S.A. 

Sediul social : Targoviste, str. Calea Campulung nr. 121 (C7); Jud. Dambovita 

Numarul de telefon/fax: telefon 021.316.64.16, fax 021.316.78.40 

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 51  

Numar de ordine în Registrul Comertului: J15/80/2011 

Capital social subscris si varsat : 4.667.688,9 lei  

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti 

 

I. Evenimente importante de raportat  

a) Schimbari în controlul asupra societatii comerciale. Nu este cazul. 

b) Achizitii sau înstrainari substantiale de active. Nu este cazul. 

c) Procedura falimentului. Nu este cazul. 

d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017. Nu este cazul. 

e) Alte evenimente.  

 

Societatea Electroaparataj S.A. – persoana juridica romana cu sediul in Targoviste, str. Calea 

Campulung nr. 121(C7), Jud. Dambovita, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J15/80/2011, 

avand CUI RO 51, conform dispozitiilor art. 234 lit. l) si lit. o) din  Regulamentul ASF nr. 5/2018, 

informeaza toti actionarii societatii si investitorii interesati, ca: 

• Hotararea nr. 1/05.12.2019 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societatii 

ELECTROAPARATAJ SA, prin care s-a aprobat revenirea in temeiul art. 231 din Legea 

societatilor nr. 31/1990 asupra dizolvarii societății conform prevederilor art. 227 al. 1 lit. 

d) din legea 31/1990, a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 

68/09.01.2020. 

• Sentinta nr. 1374/21.11.2019 pronuntata de Tribunalul Dambovita în dosarul nr. 

3107/120/2019 avand ca obiect opozitia formulata de reclamanta Denis Technology 

S.R.L. impotriva Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 1/11 iunie 

2019 prin care s-a aprobat dizolvarea Electroaparataj S.A. conform prevederilor art. 227 

alin. 1 lit. d) din Legea societatilor nr. 31/1990, este definitiva prin nerecurare. 

 

Presedintele Consiliului de Administratie 

Broadhurst Industrial Management S.R.L. 

prin reprezentant permanent 

Adrian Ioan Rus 


