
RAPORT CURENT 
 conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori 

mobiliare si  Legii nr. 297/2004 privind piata de capital 
 

Data raportului : 20.04.2010 
Denumirea entitatii emitente : S.C. ELECTROAPARATAJ S.A. 
Sediul social : B-dul. Pierre de Coubertin, nr. 3-5, cladirea Office Building, et. 4, camera 47, 
sectorul 2 
Numarul de telefon/fax: telefon 0213166416, fax 316.78.40 
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 51  
Numar de ordine în Registrul Comertului: J40/309/1991 
Capital social subscris si varsat : 6.461.535,10 lei  
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori 
Bucuresti 
 
I. Evenimente importante de raportat  
a) Schimbari în controlul asupra societatii comerciale. Nu este cazul. 
b) Achizitii sau înstrainari substantiale de active. Nu este cazul. 
c) Procedura falimentului. Nu este cazul. 
d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004. Nu este cazul. 
e) Alte evenimente:  
 

Consiliul de administratie al S.C. ELECTROAPARATAJ S.A., cu sediul in Bucuresti, bd. 
Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, et. 4, cam. 47, sectorul 2, avand codul unic de 
inregistrare R51 si numarul de ordine la Oficiul registrului comertului J 40/309/1991,  

 

La solicitarea ac�ionarului Broadhurst Investments Limited, înregistrat� la registratura 
societ��ii cu nr. 635/14.04.2010 �i formulat� în baza dispozi�iilor art. 1171 din Legea nr. 
31/1990, republicat�, de completare a ordinii de zi a Adun�rii Generale Extraordinare a 
Ac�ionarilor din data de 03.05.2010/04.05.2010 (conform anun�ului publicat în Monitorul Oficial 
al României, Partea a IV-a, nr. 1439/02.04.2010), decide completarea ordinii de zi cu urm�torul 
punct: 

 
1. Aprobarea vanzarii participatiei de 257.105 parti sociale, detinute la S.C. ELJ 

AUTOMOTIVE  S.R.L., cu sediul social in jud. Dambovita, loc. Titu, str. Garii nr.101, et.2, cam. 
6, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J15/1061/2006, cod unic de inregistrare RO 
18890262. 
 

 
Presedintele Consiliului de Administratie 
S.C. Broadhurst Industrial Management S.A.  
Prin reprezentant permanent, 
Stefan Bogdan Ghimpa Nisipeanu                               
 
 
 
 

 

 


