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RAPORT CURENT 
Conform prevederilor Regulamentului UE nr. 596/2014 privind abuzul de piata, ale Regulamentului ASF   
nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv ale Legii nr. 
24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata 
Data Raportului: 02.03.2023 
Denumirea entității emitente: PREBET AIUD S.A. 
Sediul Social: Aiud, Strada Arenei, Nr.10, jud. Alba – România, 515200 
Număr de telefon/fax: 004-0258-861661 / 004-0258-861454 
Codul unic de înregistrare fiscală: RO 1763841 
Cod LEI: 254900R0KBC9MDTF1V33 
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J 01/121/1991 
Capital social subscris și vărsat: 8.199.547,74 RON 
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti, 
Categoria Standard. 
 
Eveniment important de raportat: Semnarea unui contract semnificativ 

Societatea PREBET AIUD S.A. în calitate de emitent de instrumente financiare pe piața reglementată, în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 24/1027 si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 informează 
investitorii cu privire la încheierea unui contract de antrepriză, ce are ca obiect proiectarea și execuția 
unor hale de producție.  

Contractul a fost încheiat la data de 01.03.2023, cu o durată de 4 luni. Valoarea actualizată a contractului 
este de 1.047.048,54 Euro exclusiv TVA, care se va achita în 4 tranșe, până la data de 14.06.2023, 
conform clauzelor și cu respectarea condițiilor prevăzute în cuprinsul contractului. Prețul contractului va 
fi achitat din surse proprii ale emitentului. 
 
Scopul încheierii contractului de antrepriză îl reprezintă nevoia societății de a crea un spațiu de producție 
pentru utilajul contractat în data de 21.02.2023 și care urmează a fi achitat din surse proprii ale 
emitentului, ca urmare a strategiei de creștere a capacității de producție declarată prin Raportul nr. 
906/21.02.2023. Structura halelor, conform proiectului, va fi prevăzută, de asemenea, să susțină și 
dezvoltarea unui nou parc fotovoltaic, pe acoperișul acestora, în vederea atingerii scopului emitentului de 
a deveni independent energetic. 
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