
Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 5/2018 privind emitenții si operațiunile cu 

valori mobiliare si Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de 

piață 

 

Data raportului : 28.08.2020 

Denumirea entității emitente: ELECTROAPARATAJ S.A. 

Sediul social : Târgoviște, str. Calea Câmpulung nr. 121(C7); Jud. Dâmbovița 

Numărul de telefon/fax: telefon 0245217981, fax 0245217981 

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 51 

Număr de ordine in Registrul Comerțului: J15/80/2011 

Capital social subscris si vărsat : 4.667.688,9 lei 

Piața reglementata pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București 

I. Evenimente importante de raportat 

a) Schimbări in controlul asupra societății comerciale. Nu este cazul. 

b) Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active. Nu este cazul. 

c) Procedura falimentului. Nu este cazul. 

d) Tranzacții de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017. Nu este cazul. 

e) Alte evenimente.  

Societatea ELECTROAPARATAJ S.A. cu sediul social în Mun. Târgoviște, Str. Calea Câmpulung nr. 

121, C7, Județul Dâmbovița, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul 

Dâmbovița sub nr. J15/80/2011, având Codul de Identificare Fiscală RO 51 și Identificatorul Unic la Nivel 

European ROONRC.J15/80/2011 („Societatea”),  

informează pe toți acționarii Societății si investitorii interesați că,  

în baza art. 65 și 66 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață 

și a art. 125 alin. (2) și 128 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și 

operațiuni de piață,  

pune la dispoziția acestora Raportul semestrial consolidat aferent semestrului I – 2020, care cuprinde: 

1. Raportul Consiliului de administrație privind Situațiile financiare consolidate pentru Semestrul 1 

2020; 

2. Situațiile financiare consolidate la data de 30.06.2020, Semestrul I, întocmite conform IFRS; 

3. Declarația persoanelor responsabile din cadrul Societății, potrivit prevederilor art. 65 alin (2) lit. c) 

din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;                    

Raportul poarta semnătura persoanelor autorizate. 

Persoanele interesate pot consulta aceste materiale la sediul si pe site-ul Societății  (www.electroaparataj.ro) 

precum si in link-ul de mai jos. 

În contextul prevenirii și limitării răspândirii COVID-19 recomandăm ca Raportul semestrial consolidat 

aferent semestrului I – 2020 să fie accesat/consultat in format electronic. 

Date si relații suplimentare se pot obține la telefoanele: 0245217981; 0245217981. 

ELECTROAPARATAJ S.A., 

Prin Manager General, 

dl. Gheorghe Chițu 

http://www.electroaparataj.ro/


Current report according to the National Securities Commission Regulation no. 5/2018 on issuers 

and the transactions with securities and Law no. 24/2017 regarding issuers of financial instruments 

and market operations 

Date of report: 28.08.2020 

Name of the issuing entity: ELECTROAPARATAJ S.A. 

Headquarters: Târgoviște, Calea Câmpulung street no. 121(C7); Dâmbovița county 

Telephone / fax number: telephone no. 0245217981, fax 0245217981 

The unique registration code at the Trade Register Office: RO 51 

Registered business number: J15/80/2011 

Subscribed and paid-up share capital: RON 4,667,688.9  

The regulated market on which the issued securities are traded: Bucharest Stock Exchange 

I. Important events to report 

a) Changes in the control over the company. It's not the case. 

b) Substantial acquisitions or disposals of assets. It's not the case. 

c) Bankruptcy procedure. It's not the case. 

d) Transactions of the type listed in article 82 of Law no. 24/2017. It's not the case. 

e) Other events.  

The company ELECTROAPARATAJ S.A. with its registered office in Târgoviște, Calea Câmpulung 

street no. 121, C7, Dâmbovița County, registered at the Trade Register Office attached to the Dâmbovița 

Tribunal under no. J15/80/2011, having the Fiscal Identification Code RO 51 and the Unique European 

Identifier ROONRC.J15/80/2011 (“The Company”),  

informs all the shareholders of the Company and the interested investors that,  

based on art. 65 and 66 of Law 24/2017 on issuers of financial instruments and market operations and art. 

125 para (2) and 128 of the Financial Supervisory Authority Regulation no 5/2018 on issuers of financial 

instruments and market operations,  

makes available the Half-year financial consolidated Report for the first semester of 2020, which includes: 

1. the Board of Directors Report on the Consolidated Financial Statements for the first semester of 

2020; 

2. the Consolidated Financial Statements as at 30.06.2020 prepared in accordance with IFRS; 

3. the statement made by the persons responsible within the Company, according to the provisions of 

art. 65 para (2) lit. c) of Law no. 24/2017 on issuers of financial instruments and market operations; 

The report is signed by the authorized persons. 

Interested stakeholders can consult these materials at the headquarters and on the Company's website 

(www.electroaparataj.ro) as well as in the link below. 

In the context of preventing and limiting the spread of COVID-19, we recommend that the Half-year 

financial consolidated Report for the first semester of 2020 to be accessed / consulted in electronic format. 

Additional data and relationships can be obtained by calling: 0245217981; 0245217981. 

ELECTROAPARATAJ S.A., 

By General Manager, 

Mr. Gheorghe Chițu 

http://www.electroaparataj.ro/

