
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 : 28.03.2022 
Denumirea entității emitente :  ELECTROAPARATAJ  S.A. 
Sediul social: Târgoviște, str. Calea Câmpulung nr. 121 (C7); Jud. Dâmbovița 
Numărul de telefon/fax: telefon 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 si vărsat: 4.667.688,9 lei 
Piața reglementata pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București 
Evenimente importante de raportat. Precizări la Raportul curent din data de 23.03.2022 

Comunicat  

În referire la Raportul curent din data de 23.03.2022 privind convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor 
(„AGOA”) din data de 27.04.2022 (la prima convocare)/28.04.2022 (la a doua convocare), ora 11:00, la adresa din: 
Mun. București, B-dul Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, etaj 6, Sector 2, 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, 
informează prin prezentul persoanele interesate despre 

I. Propunerea Consiliului de administrație privind modul de repartizare a Rezultatului financiar 
înregistrat de societatea ELECTROAPARATAJ S.A. în exercițiul financiar pe anul 2021  
(punctul 5 de pe ordinea de zi a AGOA convocată pentru data de 27/28 Aprilie 2022), în vederea 
înaintării spre aprobare de către AGOA, după cum urmează: 

Nr. 
crt. 

Destinația Suma 
(Lei) 

1. Profit contabil net (după deducerea impozitului pe profit) la data de 
31.12.2021 

360.604,47 

2. Repartizare profit contabil pe următoarele destinații: 

a. Rezervă legală  - 

b. Alte rezerve - 

c. Dividende cuvenite acționarilor - 

d. Profit nerepartizat 360.604,47 

3. Total repartizări (a+b+c+d) 360.604,47 

Propunerea de repartizare a Rezultatului financiar înregistrat de societate aferent exercițiului financiar 2021 va fi 
supus dezbaterii în ședința anuală AGOA pentru aprobarea Situațiilor financiare ale anului 2021. 

Societatea a publicat pe site propunerea de repartizare a Rezultatului financiar înregistrat de societate aferent 
exercițiului financiar 2021 (document aferent punctului 5 de pe ordinea de zi a AGOA). 



II. Program de activitate și Propunere Buget de venituri și cheltuieli al societății 
ELECTROAPARATAJ S.A. în exercițiul financiar pe anul 2022  
(punctul 6 de pe ordinea de zi a AGOA convocată pentru data de 27/28 Aprilie 2022) 

În anul 2022, Electroapartaj S.A. are ca obiective strategice creșterea veniturilor și a profitabilității prin: 
1. Creșterea fabricației de confecții metalice, inclusiv pentru export;  
2. Creșterea numărului clienților; 
3. Controlul costurilor și îmbunătățirea proceselor; 
4. Campanii de marketing și promovare a produselor, 

având ca obiectiv financiar creșterea sustenabilă a societății, care să conducă la obținerea unei profitabilități ridicate, 
pe termen lung. În acest context, bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 este prezentat mai jos și include 
rezultatele preconizate a fi generate de către societate. 

 

În 2022 societatea va continua planurile privind dezvoltarea sustenabilă și va adapta strategia de creștere la 
schimbările economice lipsite de predictibilitate la nivel mondial și regional, estimarea de buget propusă spre 
aprobare putând suferi modificări în funcție de felul în care se schimbă contextul economic.  
 
ELECTROAPARATAJ S.A., 
Prin Manager General 
Gheorghe Chițu 
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