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Către:  Autoritatea de Supraveghere Financiară din Romania (ASF) 

Bursa de Valori București (BVB) 

Bursa de Valori Londra (LSE)  

Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de 

piaţă, Legii nr. 297/2004 privind piața de capital din România, Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM 

şi Codului Bursei de Valori Bucureşti 

Data Raportului: 21 noiembrie 2017 

Denumirea entității emitente: Societatea Energetică Electrica S.A   

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

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

Codul unic de înregistrare fiscală: RO 13267221 

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/7425/2000 

Capital social subscris și vărsat: 3.459.399.290 RON  

Piața reglementată pe care se tranzactionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București (BVB) 

si Bursa de Valori Londra (LSE)  

Evenimente importante de raportat:  

Actiune in anulare a hotararii AGOA nr. 2 din data 26 octombrie 2017 a Societatii Energetice 

Electrica S.A. (Dosarul Nr. 42479/3/2017) 

Cerere de suspendare a efectelor hotararii AGOA nr. 2 din data 26 octombrie 2017 pe calea 

ordonantei presedintiale (Dosar Nr 42484/3/2017) 

In data de 20 noiembrie 2017, Electrica S.A. a primit Adresa de Comunicare emisa de Tribunalul Bucuresti 

privind Dosarul Nr. 42479/3/2017, prin care dl. Stanciu Razvan, in calitate de actionar al Societatii, a 

formulat o cerere de chemare in judecata prin care solicita constatarea „nulitatii absolute a hotararii nr. 2 a 

adunarii generale ordinare a actionarilor Electrica S.A. referitoare la alegerea membrilor consiliului de 

administratie prin aplicarea votului cumulativ (pct. 4 de pe ordinea de zi) si stabilirea duratei mandatului 

administratorilor alesi pentru o perioada de 4 ani  (pct. 5 de pe ordinea de zi), in temeiul art. 132 din Legea 

31/1990, avand ca directa consecinta anularea tuturor actelor juridice incheiate de noul Consiliu de 

Administratie al Electrica S.A.”.  

Stadiul procesual al dosarului este Fond. In termen de 25 de zile de la primirea comunicarii, Electrica S.A. 

are obligatia sa depuna intampinarea. 

Totodata, in data de 21 noiembrie 2017, Electrica S.A. a luat cunostinta de la arhiva instantei despre faptul 

ca dl. Stanciu Razvan a formulat si o cerere de suspendare a efectelor hotararii AGOA din data 26 

octombrie pe calea ordonantei presedintiale (Dosar Nr. 42484/3/2017) referitoare la punctele 4 si 5 de pe 

ordinea de zi, pana la solutionarea dosarului mentionat mai sus, termenul de judecata fiind stabilit pentru 

data de 29 noiembrie 2017. 

 

Director General,      
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