
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

     Către: Autoritatea de Supraveghere Financiara                                                     Nr. 9/01.03.2019                    
        Bursa de Valori București 
 
 
 
Data raportului:  01 martie 2019 
Denumirea emitentului: ALRO S.A. 
Sediul social: Slatina, Str. Pitești, nr.116, Jud. Olt 
Numărul de telefon/ fax: 0249 431901 / 0249 437500 
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului : RO 1515374 
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J28/8/1991  
Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRCJ28/8/1991 
Cod LEI: 5493008G6W6SORM2JG98 
Capital social subscris și vărsat: 356.889.567,5 RON 
Piața reglementata pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București - 
Categoria Premium  (simbol de piața: ALR) 
 
 
Ref: Raport curent conform art.234 alin.1 lit.l) din Regulamentul ASF nr.5/2018 privind 
emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piața, precum și prevederile art.99 din 
Codul Bursei de Valori București, Titlul II, Emitenți și Instrumente Financiare 
 

Eveniment important de raportat: 
Informare privind acțiunea civila demarata de S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. împotriva Alro 
S.A. referitoare la pretenții materiale ale producătorului de energie electrică, reprezentând 
pretinse beneficii nerealizate din contractul bilateral cu Alro. 
 
Societatea Alro S.A. informează acționarii și investitorii ca în litigiul promovat de S.P.E.E.H. 
Hidroelectrica S.A. împotriva Alro S.A. ce face obiectul dosarului nr.13264/3/2015 aflat pe rol la 
Înalta Curte de Casație și Justiție a României, în urma recursului promovat de S.P.E.E.H. 
Hidroelectrica S.A., completul de filtru nr. 3 a admis, în principiu, recursul declarat de reclamanta 
S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. București împotriva deciziei civile nr. 1346/A din 26 septembrie 
2017, pronunțate de Curtea de Apel București – Secția a V-a Civila și a acordat termen la data de 28 
februarie 2019, pentru judecata pe fond a recursului, în ședință publică, cu citarea părților. 
 
La termenul de judecata din data de 28.02.2019, instanta de judecata a  respins, ca nefondat, recursul 
declarat de reclamanta S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. BUCUREŞTI împotriva deciziei civile nr. 
1346/A din 26 septembrie 2017, pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a V-a Civilă, în 
dosarul nr. 13264/3/2015. Definitivă. 
 
Menționăm ca aceasta informație a fost preluata de pe portalul instanțelor de judecata, urmare 
postării acesteia pe site-ul Înaltei Curți de Casație și Justiție a României. 
 
 
 

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

 


