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RAPORT CURENT
Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni
de piață, Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de
piață, respectiv Regulamentul nr. 5/2020 pentru adoptarea unor măsuri referitoare la
desfășurarea adunărilor generale ale emitenților pe perioada existenței stării de urgență generate
de COVID-19;
Data raportului: 17.04.2020;
Denumirea entității emitente: ELECTROPRECIZIA S.A.;
Sediul social: Săcele, str. Electroprecizia nr. 3, județul Brașov;
Număr de fax: 0268273485;
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 1128645;
Numărul de Ordine în Registrul Comerțului: J08/56/1991;
Capital social subscris și vărsat: 42.488.201,7 LEI;
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: B.V.B., ATS, Secțiunea
AERO;
EVENIMENT DE RAPORTAT: Recomandări privind AGOA/AGEA din 24/27 aprilie 2020 în contextul
situației generate de COVID-19
Având în vedere Decretul Președintelui Romaniei nr. 240/2020 privind prelungirea stării
de urgență pe teritoriul României și Decretul Președintelui României nr. 195/2020 privind
instituirea stării de urgență pe teritoriul României, în contextul restrictiilor impuse de autoritățile
competente ale statului pentru gestionarea situației generate de COVID-19, în baza ordonanțelor
militare privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, respectiv limitările privind adunările
de persoane (interzicerii formării grupurilor mai mari de 3 persoane), în vederea protejarii
acționarilor ăai, precum și a celorlalti participanți, ELECTROPRECIZIA S.A. recomandă acționarilor
săi să utilizeze cu precădere mijloacele electronice/de interacțiune la distanță, respectiv votarea
prin corespondență, cu privire la Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor (AGOA) și, respectiv,
Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor (AGEA) convocate pentru data de 24/27.04.2020,
astfel:
• accesarea materialelor aferente adunărilor generale ale acționarilor, în format
electronic, cu evitarea, în măsura în care este posibil, a transmiterii acestora in
copie fizica, prin poștă, servicii de curierat sau ridicării în mod personal, de la sediul
BVB;
• votarea prin corespondență și, de preferință, prin e-mail, utilizând semnătura
electronică extinsă incorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura
electronică, la adresa office@electroprecizia.ro, iar în lipsa semnăturii electronice

extinse transmiterea în copie fizică prin pștă, servicii de curierat sau personal la
registratura Societății.
Descrierea modalității de vot prin corespondență, se regăsește în convocatorul adunărilor
generale ale acționarilor disponibil pe website-ul Societății www.electroprecizia.ro, Sectiunea
Relații investitori/Adunarea Generala a Actionarilor, iar materialele privind punctele de pe ordinea
de zi, cât și formularele de buletine de vot regăsiți tot pe website-ul Societății
www.electroprecizia.ro, Sectiunea Relații investitori/Adunarea Generala a Actionarilor.

În funcție de evoluția situației provocată de COVID-19, între momentul prezentului raport
curent și data ținerii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și, respectiv, Adunării Generale
Extraordinare a Acționarilor, ELECTROPRECIZIA S.A. va adopta măsurile corespunzătoare, necesare
sau impuse de autorități, cu informarea în mod corespunzător a acționarilor Societății.
De asemenea, vă aducem la cunoștință că, în cazul în care restricțiile actuale cu privire la
limitarea numărului de participanți la evenimente desfășurate în spații închise se vor menține,
ELECTROPRECIZIA S.A. este obligată ăa aplice măsuri de suplimentare pentru aplicarea acestor
cerințe legale.
Totodată, dorim să atragem atentia ca participarea la evenimente/întruniri publice în spații
închise (care respectă eventualele limite impuse de autorități la acel moment) expune participanții
la o posibilă contaminare cu coronavirusul SARS-CoV-2, iar Societatea și/sau conducerea acesteia
nu pot fi ținute răspunzătoare pentru un astfel de risc.
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