Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara
Bursa de Valori Bucureşti

Nr.63/05.10.2018

Data raportului: 05 octombrie 2018
Denumirea emitentului: ALRO S.A.
Sediul social: Slatina, Str. Pitesti, nr.116, Jud. Olt
Numarul de telefon/ fax: 0249 431901 / 0249 437500
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : RO 1515374
Numar de ordine in Registrul Comertului: J28/8/1991
Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRCJ28/8/1991
Cod LEI: 5493008G6W6SORM2JG98
Capital social subscris si varsat: 356.889.567,5 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti Categoria Premium (simbol de piata: ALR)
Ref: Raport curent conform art.234 alin.1 lit.l) din Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitentii de
instrumente financiare si operatiuni de piata, precum si prevederile art.99 din Codul Bursei de Valori
Bucuresti, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare
Eveniment important de raportat:
Informare privind actiunea civila demarata de S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. impotriva Alro S.A.
referitoare la pretenţii materiale ale producătorului de energie electrică, reprezentând pretinse
beneficii nerealizate din contractul bilateral cu Alro.
Societatea Alro S.A. informeaza actionarii si investitorii ca in litigiul promovat de S.P.E.E.H. Hidroelectrica
S.A. impotriva Alro S.A. ce face obiectul dosarului nr.13264/3/2015 aflat pe rolul Curtii de Apel Bucuresti,
in urma apelului promovat de S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., la termenul de judecata din data de 26
septembrie 2017, instanta a ramas in pronuntare, iar in urma deliberarii a respins apelul ca nefondat.
Solutia Curtii de Apel Bucuresti a fost atacata cu recurs de catre S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., in prezent
aceasta cauza se afla pe rol la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei, unde la termenul de judecata
din data de 04.10.2018, instanta de judecata a comunicat raportul catre parţi, cu menţiunea ca au
posibilitatea depunerii în scris a unui punct de vedere în termen de 10 zile de la data comunicarii, potrivit
informatiilor obtinute de pe portalul Inaltei Curti de Casatie si Justitie a Romaniei. Noul termen de
judecata urmeaza sa fie stabilit si comunicat partilor.
Cu privire la stadiul dosarului mentionat mai sus, Alro S.A. va informa in timp util publicul larg si
investitorii.
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