
 
CATRE: 

I. BURSA DE VALORI BUCURESTI 

II. AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA 

 

Raport curent conform: Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si 

operatiuni de piata si a Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de 

instrumente financiare si operatiuni de piata. 

Data raportului: 23.04.2021 

Denumirea entitatii emitente: ELECTROARGES SA, Cod BVB: ELGS 

Sediul social: Curtea de Arges, str. Albesti, nr. 12, jud. Arges 

Numarul de telefon/fax: 0248724000/0248724004 

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO156027 

Numarul de ordine in Registrul Comertului: J03/758/1991 

Capitalul social subscris si varsat: 6.976.465,00 lei 

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB - 

piata principala, categoria Standard. 

 

Evenimente importante de raportat: 

Vot AGA Electroarges SA – Registrul Actionarilor (Opinie Juridica) 

Electroarges SA, aduce la cunostinta actionarilor si eventualilor investitori ca, 

avand in vedere AGOA si AGEA convocate pentru datele de 26/27.04.2021, a efectuat 

demersuri suplimentare cu privire la situatia dreptului de vot in cadrul adunarilor 

generale, pentru a se preveni orice interpretari privind exercitarea dreptului de vot 

de catre alte persoane decat actionarii societatii. 

In acest sens, s-a solicitat o Opinie legala dlui. Conf. univ dr. Cristian 

GHEORGHE, autor recunoscut prin publicatii in domeniul dreptului comercial si 

al pietelor de capital1, care a aratat urmatoarele: 

 
1 (i) Tratat de drept comercial român, Editura C.H. Beck, 2020, (ii) Drept comercial european, Editura 

C.H. Beck, 2009; (iii) Dreptul pietei de capital, Editura C.H. Beck, 2009; 



 
• Acționarii îndreptățiți să voteze într-o adunare generală sunt identificați prin 

listele de acționari furnizate de Depozitarul Central SA cu referire la o dată de 

referință indicată de emitent prin convocatorul adunării. Doar persoanele care 

sunt acţionari la această dată au dreptul de a participa şi de a vota în cadrul adunării 

generale [art. 187 alin. 7, Regulamentul ASF nr. 5/2018]; 

• Sentinta civilă nr. 132/02.04.2019 a Tribunalului Galați nu este o hotarare 

judecatoreasca translativa de proprietate asupra actiunilor prin ea insasi (in 

sensul art. 557 alin. 1 Cod Civil2), transferul dreptului de proprietate si, implicit 

exercitarea dreptului de vot, depinzand, in toate cazurile, de efectuarea 

formalitatilor prevazute de lege in evidentele Depozitarului Central SA; 

• Neindeplinirea acestor formalitati determina a nu exista insasi dreptul de 

proprietate, indiferent de situatie, tocmai fata de aceasta optiune a legiuitorului 

de a conditiona orice transfer al dreptului de proprietate de anumite formalitati 

prevazute in mod expres de lege: „ține de opțiunea legiuitorului să stabilească 

condițiile în care se dobândesc drepturile reale....”; 

• Emitentul (Electroargeș SA), prin persoanele desemnate pentru conducerea 

adunării generale a acționarilor [președintele consiliului de administraţie și 

secretarii aleşi], nu poate permite exercitarea votului în adunare de persoane 

care nu se regăsesc în listele de acționari furnizate de Depozitarul Central SA 

pentru data de referință a adunărilor generale. În particular, exercitarea votului 

de către o societate, [Bran OIL SA – in faliment, in bankruptcy, en faillite] în situația 

în care aceasta nu se regăsește pe listele de acționari furnizate de Depozitarul 

Central SA, nu are niciun temei legal; 

• In concordanta cu aceasta analiza juridica, societatea Electroarges SA a 

prezentat documente3 din care rezulta ca se confirma implicit ca hotararea 

judecatoreasca prezentata de Bran OIL SA – in faliment, in bankruptcy, en faillite 

nu are un efect translativ de proprietate prin ea insasi, din moment ce atat 

 
2 Art. 557 alin. 1 Cod Civil: „Dreptul de proprietate se poate dobândi, în condițiile legii, prin convenție, 

testament, moștenire legală, accesiune, uzucapiune, ca efect al posesiei de bună-credință în cazul bunurilor mobile 

și al fructelor, prin ocupațiune, tradițiune, precum și prin hotărâre judecătorească, atunci când ea este translativă 

de proprietate prin ea însăși.” 

3 Adresa Depozitarului Central nr. 17340/24.05.2019, Adresa Depozitarului Central nr. 26457/2019, 

Contestatia la executare formulata de ASF si Depozitarul Central SA; 



 
Depozitarul Central SA, cat si ASF au aratat ca nu este posibil un transfer de 

actiuni, față de solicitarea Bran Oil SA – in faliment, in bankruptcy, en faillite de 

punere în executare a Sentinței civile nr. 132/02.04.2019 a Tribunalului Galați, 

in sensul de a se dobandi de catre aceasta societate vreun drept de proprietate;  

• Electroarges nu poate permite votul unei persoane, care, in plus fata de 

argumentele legale anterior aratate, este considerata chiar de catre Depozitarul 

Central SA si ASF ca fiind inapta a dobandi dreptul de proprietate asupra 

actiunilor Electroarges. 

*** 

Anexam: 

- Opinia legala a dlui. Conf. univ dr. Cristian GHEORGHE. 

 

Restul anexelor: 

-  Adresa Depozitarului Central nr. 17340/24.05.2019, 

- Adresa Depozitarului Central nr.26457/2019, 

- Contestatia la executare ASF si Depozitarul Central SA,  

se regasesc pe website-ul Electroarges SA, sectiunea „Comunicate” 

 

 

PRESEDINTE 

CONSILIU DE ADMINISTRATIE, 

CONSTANTIN STEFAN 


