
 

Raportul curent conform Legii nr.27/2017 si a Regulamentului nr.5/2018 A.S.F. 

 Data raportului  7.04.2021  

Denumirea entităţii emitente SC.ELECTROMETAL SA Sediul social Str.Circumvalatiunii nr.1 Timisaoara 

Numărul de telefon/fax:0256/243940 ; 

 Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului :J35/104/1991 

  CIF: RO1830894  

Capital social subscris şi vărsat 1541252,5 lei  

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise : 

 Bursa de Valori – categoria AeRO 

Administratorul  unic al Societatii Electrometal Sa, cu sediul in Timisoara  str. Circumvalatiunii 

nr.1  inregistrata. la ORC sub nr. J35/104/1991, avand Cod unic de inregistrare  RO1830894, in baza  

solicitarii actionarului majoritar  SC Tim Cardenas SRL , societate inregistrata la ORC sub nr. 

J35/254/1994 si  CUI 5237114 , care detine  in cadrul societatii  Electrometal  un nr de 533.016 actiuni  

ce reprezinta  88,4583% din capitalul social ,completeaza ordinea de zi pentru: 

Adunarea  Generala Extraordinara a Actionarilor, convocata pe data de 26.04.2021 ,ora 13 la 

sediul societatii, cu urmatorul punct  si anume: 

             3 .Aprobarea schimbarii sediului societatii din str. Circumvalatiunii nr. 1 in str. Ardealului nr.70, 
cladire Centrul Alfa, et.1 com.6, avand in vedere  solicitarea  societatii SC City Of Mara Development 
SA  care a incheiat cu SC Electrometal SA  Promisiunea sinalagmatica de vanzare cumparare. nr. 305 
din 15.iulie 2015, cu referire  la terenul din str. Circumvalatiunii nr.1 Timisoara. 

 Ordinea de zi completata pentru Adunarea  Generala Extraordinara a Actionarilor este: 

1.Ratificarea actului aditional autentificat sub nr. 311 din data de 20.11.2020 de notar public 
Brasoveanu Mihaela , la promisiunea sinalagmatica de  vanzare -cumparare  nr. 305 din 15.iulie 2015, 
cu referire  la terenul din str. Circumvalatiunii nr.1 Timisoara. 

2.Aprobarea datei de 24.05.2021 ca data de inregistrare, respectiv indentificare a actionarilor societatii 
asupra carora se rasfrang  hotararile Adunarilor Generale Extraordinare a Actionarilor 

3. .Aprobarea schimbarii sediului societatii din str. Circumvalatiunii nr. 1  in str. Ardealului nr.70, 
cladire Centrul Alfa, et.1 com.6, avand in vedere  solicitarea  societatii  SC City Of Mara Development 
SA  care a incheiat cu SC Electrometal SA  Promisiunea sinalagmatica de vanzare cumparare. nr. 305 
din 15.iulie 2015, cu referire  la terenul din str. Circumvalatiunii nr.1 Timisoara. 

Dolomet Radu -Ilie 

                                                 Administrator unic al SC. Electrometal 

 


