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Catre, 

BURSA DE VALORI BUCURESTI – ATS 
B-dul Carol I, nr. 34 – 36, et. 13, Sector 2 Bucuresti 

Fax 021/3124722 
 

RAPORT CURENT 
 
Conform Regulamentului ASF nr. 5 din 10 mai 2018 privind emitentii de instrumente financiare si 
operatiuni de piata si Legii nr. 24/2017 
Data Raportului 31.03.2022 
Denumirea entitatii emitente: Contactoare S.A. 
Sediul social: str. Mesteacanului nr. 10, Buzau, jud. Buzau 
Numar de telefon/fax: 0238.710.933; 0238.710.632 
Cod unic de inregistrare la ORC Buzau: J10/594/1991 
Cod fiscal: RO 1145395 
Capitalul social subscris si varsat: 7.161.045 Lei – valoarea nominala de 2,50 Lei/actiune 
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise – Bursa de Valori Bucuresti – ATS 
 

Evenimente importante de raportat: 
 
CONTACTOARE S.A. informează acționarii și investitorii privind Hotărârea nr. 1/31.03.2022 a Adunării 
Generale Extraordinare a Acționarilor  Contactoare SA, prin care s-au hotărât următoarele: 
 
Art.1. Cu 2.600.825 voturi ”PENTRU”, reprezentând 90,7977% din capitalul social total se aprobă 
majorarea capitalului social al Contactoare S.A. de la 7.161.045 lei Lei la maximum 34.161.045 Lei, in 
urmatoarele conditii: 

a) prin aport in numerar in suma de 27.000.000 Lei, prin emiterea unui numar de 10.800.000  
actiuni nominative noi cu valoarea nominala de 2,5 Lei fiecare;  
b) subscrierea actiunilor in termenul de preemtiune se va face la valoarea nominala, respectiv la 
valoarea de 2,5 lei/actiune pentru actionarii inregistrati la data de inregistrare; 
c) termenul de subscriere pentru actionarii existenti la data de inregistrare este de 31 de zile, iar 
perioada de subscriere este cea stabilita prin prospectul de oferta intocmit, data ulterioara 
publicarii hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei; 
d) actionarii care pot sa-si exercite dreptul de preferinta in termenul de subscriere sunt cei inscrisi 
la Depozitarul Central SA Bucuresti la data de inregistrare, proportional cu cota de actiuni 
detinuta la aceasta data de fiecare actionar; 
e) rata de subscriere, care reprezinta  raportul dintre numarul de actiuni nou emise si numarul 
drepturilor de preferinta, este de 3.7703994319. Fiecare actiune detinuta la data de inregistrare 
reprezinta un drept de preferinta. Astfel, pentru a subscrie 1 (una) actiune nou emisa, sunt 
necesare 0.2652238889 drepturi de preferinta. 
f) plata actiunilor subscrise se va face pana la expirarea termenului de subscriere, in contul bancar 
indicat in anuntul si prospectul de oferta care se va intocmi conform prevederilor din 
Regulamentul nr. 5/2018. 
Actiunile ramase nesubscrise de actionari in cadrul perioadei pentru exercitarea dreptului 

de preferinta vor fi vandute printr-o ofertă adresată unui număr mai mic de 150 de persoane, 
intermediata de SSIF ESTINVEST SA Focsani, ale carei caracteristici vor fi hotarate de Consiliul 
de Administratie. 
 Pretul de vanzare al actiunilor ramase nesubscrise in urma exercitarii dreptului de 
preferinta va fi stabilit de catre Consiliul de Administratie, acesta urmand a stabili valoarea primei 
de emisiune in vederea vanzarii actiunilor noi ramase nesubscrise in urma expirarii perioadei de 
exercitare a dreptului de preferinta și lista investitorilor agreați de Consiliul de Administrație, în 
număr de până la 150. 

Scopul majorarii capitalului social este de a asigura fondurile necesare derulării de 
investiții, asigurarea capitalului de lucru necesar funcționării Societății, plasamente financiare etc.   
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Art.2. Cu 2.600.825 voturi ”PENTRU”, reprezentând 90,7977% din capitalul social total se aprobă 
mandatarea Consiliului de Administratie al Societatii pentru indeplinirea oricaror si tuturor formalitatilor 
necesare pentru aducerea la indeplinire a hotararii AGEA, incluzand, dar fara a se limita la: 
a)  derularea, inclusiv stabilirea si aprobarea procedurii de subscriere, constatarea si validarea 
subscrierilor efectuate de catre actionarii existenti, stabilirea caracteristicilor ofertei publice primare, tipul 
de oferta, durata si perioada de derulare, pret de vânzare, primă de emisiune, investitori agreați etc; 
b) inchiderea majorarii, respectiv sa hotarasca majorarea capitalului social cu actiunile subscrise si 
varsate, anularea actiunilor ramase nevandute; 
c) inregistrarea si operarea majorarii capitalului social, modificarea corespunzatoare a actului constitutiv 
al Societatii, redactarea si semnarea tuturor documentelor si indeplinirea oricaror formalitati pentru 
punerea in aplicare si inregistrarea capitalului social la autoritatile si institutiile abilitate. 
 
Art.3. Cu 2.600.825 voturi ”PENTRU”, reprezentând 90,7977% din capitalul social total se aprobă data 
de 19.04.2022, ca data de inregistrare, respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang 
efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 2 lit. f) 
din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv a 
datei de 18.04.2022 ca “ex-date”, adica data anterioara datei de inregistrare cu un ciclu de decont minus o 
zi lucratoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se 
tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. 
l) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.  
 
Art.4. Cu 2.600.825 voturi ”PENTRU”, reprezentând 90,7977% din capitalul social total se aprobă data 
de 20.04.2022 ca data platii, in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 
 
Art. 5. Cu 2.600.825 voturi ”PENTRU”, reprezentând 90,7977% din capitalul social total se aprobă 
împuternicirea Lazarovici și Asociații SCA, pentru a actiona pe seama Societatii, in vederea indeplinirii 
tuturor formalitatilor necesare legate de aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, precum si pentru 
inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului Buzău si publicarea la autoritatile competente a hotararii 
adunarii generale extraordinare a actionarilor. 
 
 
 
                        PREŞEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE  
                                           BOGNAR ATTILA IOSIF                                                             
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