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Către,  
 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Bursa de Valori București 
 
 

RAPORT CURENT 
 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și 
operațiuni de piață, republicată și Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de 
instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare 

 
 

Data raportului: 05.10.2022 

Denumirea emitentului: Electroconstrucția ELCO Alba Iulia S.A. 

Sediul social: Alba Iulia, str. Ion Arion, nr. 62, jud. Alba 

Nr. telefon/ fax: 0258 811 607 

Cod unic înregistrare: RO3276087 

Nr. ordine în Registrul Comerțului: J01/39/1993 

Capital social subscris și vărsat: 574.303,18 lei 

Piața pe care se tranzacționează 
valorile mobiliare emise: 

Sistemul alternativ de tranzacționare (SMT – piața 
AeRO) 

 

Evenimente importante de raportat:  

Înregistrarea operațiunii de majorare de capital social la ORC 

Conducerea Electroconstrucția ELCO Alba Iulia S.A. (,,Societatea”), informează persoanele 
interesate cu privire la finalizarea procesului de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului a 
mențiunilor privind noul cuantum al capitalul social al Societății, ca urmare a finalizării 
operațiunilor de majorare a acestuia, derulate în conformitate cu prevederile Hotărârii Adunării 
Generale Extraordinare a Acționarilor Societății nr. 5/28.04.2022 și ale Prospectului de ofertă 
aferent majorării de capital social, aprobat de ASF prin Decizia 1008/27.07.2022. 

În urma înregistrării la ORC, noul capital social subscris și vărsat al Electroconstrucția ELCO Alba 
Iulia S.A. este de 574.303,18 lei, împărțit în 3.378.254 acțiuni ordinare cu valoare nominală de 
0,17 lei/acțiune.  

Societatea continuă procesul de înregistrare a operațiunii la instituțiile pieței de capital, constând 
în emiterea certificatului de înregistrare a instrumentelor financiare (CIIF) pentru acțiunile nou 
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emise, înregistrarea acestora la Depozitarul Central și alocarea lor acționarilor ce dețin drepturi de 
preferință EEAIR04. 

Atașăm la prezentul raport copia certificatului de înregistrare mențiuni. 

 

 

ADMINISTRATOR UNIC 

Alin Șandor 

 

 



MINISTERUL JUSTIȚIEI - OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI 

OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI de pe lângã TRIBUNALUL ALBA 
Exemplar nr: 1 

 

 

 

CERTIFICAT 

DE ÎNREGISTRARE MENŢIUNI 

 

Număr de ordine în registrul comerţului 

J1/39/1993 

Cod unic de înregistrare 

3276087 

Identificator unic la nivel european 

ROONRC.J01/39/1993 

 

Mențiunea nr. 41338 din 30.09.2022 privind înregistrarea modificării actului constitutiv al  

ELECTROCONSTRUCTIA ELCO ALBA IULIA SA  

cuprinse în hotărârea consiliului de administraţie nr. 3 din 01.09.2022, hotărârea consiliului de 

administraţie nr. 4 din 13.09.2022, hotărârea adunării generale extraordinare a acţionarilor nr. 5 din 

28.04.2022, extras din registrul acţionarilor din 03.10.2022 este înscrisă în registrul comerțului la data 

de 03.10.2022 în baza rezoluției nr. 8594 din 03.10.2022. 

 

 

Director, 

 

Adelina Vasilica OARGA 

Data eliberarii: 04.10.2022 

Anexe: Rezoluție 

 

 

 

 

 



J1/39/1993 

EUID - ROONRC.J01/39/1993 

CUI - 3276087 

ROMÂNIA 

MINISTERUL JUSTIȚIEI 

OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI 

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Alba 

DOSAR NR. 41338/30.09.2022 

R E Z O L U Ţ I A nr.  8594 /03.10.2022 

Pronunţată în şedinţa din data de: 03.10.2022 

  

Adelina Vasilica Oarga – DIRECTORUL Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 

Alba  conform art. 11 alin. (1) din O.U.G. nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind 

activitatea de înregistrare în registrul comerţului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 

84/2010, cu modificările şi completările ulterioare  

 Pe rol fiind soluţionarea cererii de înregistrare nr. 41338 din data de 30.09.2022  pentru 

ELECTROCONSTRUCTIA ELCO ALBA IULIA SA, cod unic de înregistrare: 3276087, număr de 

ordine în registrul comerţului: J1/39/1993, identificator unic la nivel european: 

ROONRC.J01/39/1993. 

 

DIRECTORUL 

Asupra cererii de faţă: 

 Prin cererea înregistrată sub nr. 41338 din data de 30.09.2022  s-a solicitat, înregistrarea în 

registrul comerţului a unor modificări referitoare la: capital social; număr acţiuni; alte menţiuni; 

modificare date acţionari persoane fizice; modificare date acţionari persoane juridice; listă acţionari . 

 În susţinerea cererii au fost depuse înscrisurile menţionate în cererea de înregistrare. 

 Examinând înscrisurile menţionate DIRECTORUL, constatând că sunt îndeplinite cerinţele 

legale, în conformitate cu art. 1,2 şi 6 din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare, ale Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale Legii 359/2004 cu modificările şi completările 

ulterioare urmează a admite prezenta cerere privind înregistrarea în registrul comerţului a modificărilor 

solicitate . 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE 

ÎN CONDIŢIILE LEGII 

DISPUNE 

  

Admite cererea de înregistrare aşa cum a fost formulată şi dispune înregistrarea în registrul 

comerţului a menţiunilor cu privire la: capital social; număr acţiuni; alte menţiuni; modificare date 

acţionari persoane fizice; modificare date acţionari persoane juridice; listă acţionari, potrivit datelor 

din: Hotărârea consiliului de administraţie nr. 3 din 01.09.2022; Hotărârea consiliului de administraţie 

nr. 4 din 13.09.2022; Hotărârea adunării generale extraordinare a acţionarilor nr. 5 din 28.04.2022; 

Extras din Registrul Acţionarilor din 03.10.2022; depunerea actului constitutiv actualizat. 

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a urmatoarelor acte: 

Hotărârea consiliului de administraţie nr. 4 din 13.09.2022 şi a notificării privind depunerea la oficiul 

registrului comerţului a actului constitutiv actualizat. 

 Executorie de drept. 
 Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Tribunalul Alba în condiţiile art. 6 alin. (3) - (5) 

şi următoarele din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2010, cu 

modificările ulterioare. 

 Pronunţată în şedinţa din data de: 03.10.2022 

  

DIRECTOR, 

 

Adelina Vasilica Oarga 

  



Referent/Redactat: O.A.V. 

2 ex. 

Data: 03.10.2022 


