
 

                                                                                                                                                                                                                               

Comunicat conform prevederilor legislației pieței de capital 

Data raportului: 17 aprilie 2015 

Denumirea entităţii emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA, Societate Administrată în Sistem Dualist 

Sediul social: Bucureşti, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1 

Punct de lucru: Bucureşti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3 

Număr de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610 

Codul unic de înregistrare: 13328043 

Număr de ordine în Registrul Comerţului: J40/8060/2000 

Capital social subscris şi vărsat: 733.031.420 RON 

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti 

 

Comunicat – Acțiune în justiție împotriva înregistrării în Registrul Comerțului a majorării capitalului social 

al filialei SC Smart SA 

 

Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” SA informează publicul investitor cu privire 

la promovarea unei acțiuni în justiție având ca obiect anularea Rezoluției Persoanei Desemnate nr. 

154954/30.12.2014, pronunțate în Dosarul nr. 449314/23.12.2014, în temeiul căreia Oficiul Registrului Comertului 

de pe langa Tribunalul Bucuresti a înregistrat majorarea capitalului social al filialei Smart – SA cu aport în natură și 

modificarea în consecință a actului constitutiv potrivit Deciziei nr.12375/22.12.2014 a Preşedintelui Consiliului de 

Administraţie al filialei și a Deciziei Consiliului de Administrație nr.19/22.12.2014. De asemenea, Compania a 

solicitat instanței competente anularea celor două decizii mai sus precizate și suspendarea aplicării actelor a caror 

anulare se solicită până la soluționarea acțiunii promovate.  

Rezoluția a cărei anulare se solicită nu a fost publicată până la data prezentului raport curent în Monitorul Oficial 

partea a IV a, Compania fiind în termen pentru formularea unei plângeri. Majorarea de capital social a avut în 

vedere punerea în aplicare a dispozițiilor legislației privatizării
1
, respectiv obligația de majorare a capitalului social 

cu valoarea terenurilor din patrimoniul Smart – SA, pentru care s-au obţinut certificate de atestare a dreptului de 

proprietate,  cu emiterea de actiuni in favoarea statului român, structura acționariatului filialei Smart – SA, astfel 

cum a fost înregistrată în Registrul Comerțului în temeiul Rezoluției Persoanei Desemnate nr. 154954/30.12.2014, 

fiind  următoarea: 

 CNTEE Transelectrica SA     – 70,005% - 3.852.860 acțiuni; 

 Statul Român prin Secretariatul General al Guvernului   – 29,994% - 1.650.770 acțiuni. 
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Președinte al Directoratului 

 

 

 

                                                           
1
 Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi 

completările ulterioare, Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, HG nr. 577 din 13 

iunie 2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 88/1997 

privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 137/2002 privind 

unele măsuri pentru accelerarea privatizării. 


