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Catre:    Bursa de Valori Bucuresti (BVB) 

   Bursa de Valori Londra (LSE)  

Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania (ASF) 

Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si 

operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare 

si operatiunile de piata si Codului Bursei de Valori Bucuresti 

Data Raportului: 27 noiembrie 2019 

Denumirea entitatii emitente: Societatea Energetica Electrica S.A   

Sediul Social: Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti, Romania 

Numar de telefon/fax: 004-021-2085999/ 004-021-2085998 

Codul unic de inregistrare fiscala: RO 13267221 

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7425/2000 

Capital social subscris si varsat: 3.459.399.290 RON  

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti 

(BVB) si Bursa de Valori Londra (LSE)  

Evenimente importante de raportat:  

Formulare actiune de catre Societatea Energetica Electrica SA (Electrica) pentru recuperarea 

prejudiciului constatat prin Decizia Curtii de Conturi a Romaniei nr. 12/27 decembrie 2016 

 

 

Electrica informeaza actionarii si investitorii asupra formularii, in data de 27 noiembrie 2019, a unei 

cereri de chemare in judecata ce face obiectul dosarului nr. 35729/3/2019, aflat pe rolul Tribunalului 

Bucuresti: 

 

- pentru atragerea raspunderii persoanelor care au ocupat funcțiile de administrator și respectiv 

de directori ai Electrica, pentru obligațiile neindeplinite/indeplinite necorespunzator, conform 

art. 155 din Legea nr. 31/1990, care au determinat inregistrarea prejudiciilor retinute de Curtea 

de Conturi a Romaniei (CCR), asa cum aceasta actiune a fost aprobata in cadrul Adunarii 

Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) Electrica din data de 14 noiembrie 2019; precum si  

 

- impotriva reprezentantului Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului in AGOA 

Electrica din data de 10 decembrie 2008 si a emitentului mandatului de vot la respectiva 

AGOA, 

 

in vederea implementarii masurilor dispuse de CCR pentru remedierea abaterilor constatate la punctele 

1-5 din Decizia CCR nr. 12/27 decembrie 2016, emisa ca urmare a efectuarii controlului cu privire la 

modul de administrare a patrimoniului Electrica pentru perioada 01 ianuarie 2013 - 30 iunie 2014.  

 

 

 

 

 

 

http://www.electrica.ro/


Cuantumul total al pretentiilor este de 235.609.455 lei, suma ce va fi reactualizata cu rata inflatiei, la 

care se adauga dobanzi legale calculate incepand cu data producerii prejudiciului, pana la data repararii 

integrale a acestuia. Valoarea estimata a dobanzilor pana la data de 14 noiembrie 2019 este de 

47.275.221 lei.  

 

 

Director Executiv Strategie si Fuziuni si Achizitii 

Anamaria ACRISTINI-GEORGESCU 

 

 


