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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. Reducerea temporare a unei părți substanțiale a activității societății. Șomaj tehnic 

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, privind:  

- Reducerea temporare a unei părți substanțiale a activității Societății începând cu data de 01.02.2023 și până la 

28.02.2023; 

- Suspendarea pentru perioada menționată a Contractelor Individuale de Munca pentru cea mai mare parte a 

salariaților Societății in temeiul art. 52 alin. (1) lit. c), coroborat cu art. 53 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, 

republicată și cu modificările ulterioare privind Codul Muncii. 

Masurile sunt luate din cauza scăderii drastice a comenzilor si a volumului de muncă generate, în principal, de 

contextul economic european caracterizat de perspectivele unei recesiuni economice în țările din care provin 

principalii clienți ai Societății (Electroaparataj S.A. vinde aproximativ 95% din producție la export, principalii 

clienți fiind: ABB Electrification Sweden, ABB Franța si Promodern Franța), care se confruntă la rândul lor cu o 

lipsă de vânzări, generând incertitudine pentru plasarea de comenzi în luna Februarie 2023.  

Activitatea productiva a Societății se va desfășura pe aceasta perioada cu un număr redus de salariați, fiind adaptata 

la volumul comenzilor. Activitatea indirect productiva este redusa la minim. 

Conducerea Societății își exprimă încrederea ca Societatea va traversa cu succes actuala perioadă dificilă și va 

informa din timp investitorii și publicul interesat despre evoluția situației sale, în conformitate cu regulile pieței de 

capital. 

ELECTROAPARATAJ S.A. 

Prin Director General, 

dl. Gheorghe Chițu  
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