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Către: Autoritatea de Supraveghere Financiară                                                                  Nr. 01/07.01.2022 
        Bursa de Valori Bucureşti 
 
 

Data raportului:  07 ianuarie  2022 
Denumirea emitentului: ALRO S.A. 
Sediul social: Slatina, Str. Piteşti, nr.116, Jud. Olt 
Numărul de telefon/ fax: 0249 431901 / 0249 437500 
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comerțului : RO 1515374 
Număr de ordine in Registrul Comerțului: J28/8/1991  
Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRCJ28/8/1991 
Cod LEI: 5493008G6W6SORM2JG98 
Capital social subscris si vărsat: 356.889.567,5 RON 
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti - 
Categoria Premium  (simbol de piață: ALR) 

   
 

Ref: Raport curent conform art. 234 alin.1 lit.l) din Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitenții de 
instrumente financiare şi operațiuni de piață, precum şi prevederile art.99 din Codul Bursei de Valori 
Bucureşti, Titlul II, Emitenții si Instrumentele Financiare 

 

Eveniment important de raportat: Informare stadiu litigiu privind acțiunea civilă demarată de ALRO S.A. 

împotriva Consiliului Concurenței referitoare la cererea de anulare a deciziei de sancționare nr. 82/2015 

emisă de către Consiliul Concurenței   

  
În completarea rapoartelor curente din data de 30.09.2021, respectiv 06.12.2021, aducem la cunoştiinţa 
publicului larg si investitorilor că în dosarul nr. 954/2/2016 ce are ca obiect atât cererea de anulare act 
administrativ minută de sancționare, cât şi cererea de anulare a deciziei de sancționare nr. 82/2015 emisă 
de către Consiliul Concurenței, urmare atasării dosarului nr.3536/2/2016, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 
a României a stabilit ca prim termen de judecată data de 02.02.2023, în vederea soluţionării recursului 
promovat de ALRO S.A. împotriva deciziei civile nr.2677/30.12.2019 pronunţată de Curtea de Apel 
Bucureşti. 
 
În vederea soluţionării cu celeritatea a căii de atac, societatea ALRO S.A. a depus la Înalta Curte de Casaţie 
şi Justiţie a României  o cerere de preschimbare a acestui termen de judecată, iar această instanţă a stabilit 
în data de 13.01.2022 termenul de judecată pentru soluţionarea cererii de preschimbare a termenului de 
judecată stabilit iniţial pentru data de 02.02.2023. 

 
Cu privire la stadiul dosarelor menţionate mai sus, ALRO S.A. va informa în timp util publicul larg şi 
investitorii. 

 
 
 
                        Preşedinte al Consiliului de Administrație                               Director General 
                                       Marian Daniel Năstase                                                 Gheorghe Dobra 


