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RAPORT CURENT 

conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții si operațiunile cu valori mobiliare 
si Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piața 

Data raportului: 31.01.2023  
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; 
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 - Nu este cazul. 

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 – Nu este cazul. 

e) Alte evenimente. Publicarea Raportului auditorului cu asigurare limitată întocmit conform art. 108 alin. 
(5) din Legea nr. 24/2017, republicată, pentru tranzacțiile semnificative încheiate cu părțile afiliate raportate 
in Semestrul 2 2022. 

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”),  

informează pe toți acționarii Societății si investitorii interesați ca pune la dispoziția acestora următoarele documente 
privind tranzacțiile semnificative încheiate cu părți afiliate pentru perioada 1 Iulie 2022 - 31 Decembrie 2022: 

1. Raportul independent ISAE 3000 de asigurare limitata asupra informațiilor incluse în Rapoartele curente 
emise de ELECTROAPARATAJ S.A. privind tranzacțiile semnificative cu părțile afiliate, în conformitate 
cu cerințele Legii nr. 24/2017, republicată, și cu prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018, întocmit 
pentru Semestrul 2 2022. 

Persoanele interesate pot consulta aceste materiale la sediul Societății, 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  
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CURRENT REPORT 

according to F.S.A. Regulation no. 5/2018 on issuers and transactions in movable property 
and Law no. 24/2017 on issuers of financial instruments and market operations 

Report date: 31.01.2023 
Name of issuer: ELECTROAPARATAJ S.A. 
Registered office: Mun. Targoviste, Calea Campulung, nr. 121, C7, Dambovita County; 
Tel/Fax: 0245.217.981; 
Unique Registration Code at the Trade Register Office: RO 51; 
Trade Register Registration Number: J15/80/2011; 
Subscribed and paid-up share capital: Ron 4,667,688.90; 
Regulated market on which the issued securities are traded: Bucharest Stock Exchange; 

 Important events to report 

a) Changes in control of the issuer, including changes in control of the entity that controls the issuer and 
changes in control arrangements - Not applicable. 

b) Substantial acquisitions or disposals of assets - Not applicable. 

c) Insolvency, judicial reorganization or bankruptcy proceedings - Not applicable. 

d) Transactions of the type listed in Article 108 of Law 24/2017 - Not applicable. 

e) Other events. Publication of the Limited Assurance Auditor's Report prepared in accordance with Art. 108 
para. (5) of Law no. 24/2017, republished, for significant transactions with related parties reported in H2 
2022. 

The company ELECTROAPARATAJ S.A., with registered office in Mun. Calea Campulung str. nr. 121(C7), 
Dambovita County, registered at the Trade Register Office attached to the Dambovita law Court under no. 
J15/80/2011, with Unique Registration Code RO 51 and Unique European Identifier (EUID): 
ROONRC.J15/80/2011 (the „Company"), 

informs all shareholders of the Company and interested investors that it makes available the following documents 
on significant transactions concluded with related parties for the period from 1 July 2022 to 31 December 2022: 

1. ISAE 3000 independent limited assurance report on the information included in the Current Reports issued 
by ELECTROAPARATAJ S.A. on significant transactions with related parties, in accordance with the 
requirements of Law no. 24/2017, republished, and with the provisions of FSA Regulation no. 5/2018, 
prepared for H2 2022. 

 Interested persons may consult these materials at the Company’s registered office, on the Company’s website: 
www.electroaparataj.ro, and in the link in the IRIS platform. 

Further information and details can be obtained by calling: 0245217981. 

ELECTROAPARATAJ S.A. 
By General Manager, 
Mr. Gheorghe Chițu 
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