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Raportul curent conform  Legii nr.27/2017 si a  Regulamentului nr.5/2018  A.S.F. 

Data raportului  24.04.2019 

Denumirea entităţii emitente  SC.ELECTROMETAL SA 

Sediul social Str.Circumvalatiunii nr.1 Timisaoara 

Numărul de telefon/fax:0256/243940 ; 

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului : Ro1830894 

Număr de ordine în Registrul Comerţului  J35/104/1991 

Capital social subscris şi vărsat 1541252,5 lei 

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise : Bursa de Valori – 

categoria AeRO. 

I. Evenimente importante de raportat: 

a) Schimbări în controlul asupra societăţii comerciale 

 -Structura sintetica consolidata a actionarilor pentru SC.ELECTROMETAL SA 

simbol EMTL  este: 

 SC.TIM-CARDENAS SRL   - ce detine un nunar de 533016 actiuni ,ce reprezinta 

86,4583 % 

 PERSOANE JURIDICE -- ce detine un nunar 2902 actiuni ,ce reprezinta 0,4707 % 

 PERSOANE FIZICE -ce detin un nunar de 80583 actiuni ,ce reprezinta  13,0710%  ; 

din care: 

 Torresi Giuseppe Luigi detine  un numar de.41937 actiuni ; ce reprezinta   6.8024 % 

 

b) Achiziţii sau înstrăinări substanţiale de active ; 

 vanzare teren din Str. Circumvalatiunii nr.1 

c) Procedura falimentului: NU E CAZUL 

d) Tranzacţii de tipul celor enumerate la art.225 din Legea nr.297/2004:  

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor  avand ca ordine de zi: 

 

1.Prezentarea si discutarea adresei nr. SC 2018-26704/12.11.2018,emisa de Primaria 

Timisoara, privind disponnibilitatea  de transfer a dreptului de proprietate a imobilizarilor 

corporale si necorporale aflate in str. Diaconu Coresi .  

2.Aprobarea vanzarii echipamentelor tehnologice existente,( daca dupa un timp de 6 luni 

nu se vand) , pentru acestea sa fie aprobata  casarea. 

3. Imputernicirea adimistratorului in exercitiu, al societatii , cu consultanta juridica sa 

duca la indeplinire  hotararirile  luate  in sedinta AGEOA. 

4.  Imputernicirea adminstratorului sa semnaze prelungirea contractului cu auditorul 

financiar pe inca 3 ani. 



5..Aprobarea datei de 23.05.2019 ca data de inregistrare, respectiv indentificare a 

actionarilor societatii asupra carora se rasfrang  hotararile Adunarilor Generale Ordinare a 

Actionarilor 

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 24.04.2019 , in unanimitate a  

hotarat urmatoarele ( Hot.nr/107/2019): 

 

1.Aprobarea demararii discutiilor  cu Primaria Timisoara, privind disponibilitatea de 

transfer a imobilizarilor corporale si necorporale din str. Diaconu Coresi Timisoara, 

conform adresei nr. SC 2018-26704/12.11.2018,emisa de Primaria Timisoara. 

2.Aprobarea vanzarii echipamentelor tehnologice existente,( daca dupa un timp de 6 luni 

nu se vand) , se aproba casarea lor. 

3. Imputernicirea adimistratorului in exercitiu, al societatii , cu consultanta juridica sa 

duca la indeplinire  hotararirile  luate  in sedinta AGEOA. 

4.  Imputernicirea adminstratorului sa semnaze prelungirea contractului cu auditorul 

financiar pe inca 3 ani. 

5.Aprobarea datei de 23.05.2019, ca data de inregistrare, respectiv indentificare a 

actionarilor societatii asupra carora se rasfrang  Hotararile Adunarii Generale Ordinare a 

Actionarilor. 
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