
 

 

ELECTROARGEŞ S.A. 

CURTEA DE ARGEŞ, str. Albeşti, nr. 12, Judeţ Argeş, ROMÂNIA 

Tel. 0248724000, fax  0248724004 

Capital Social 6.976.465,00 lei, subscris şi integral vărsat; valoare nominală acţiune 0,10 

lei. 

Înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Argeş cu Nr. J03/758/1991 

Cod unic de inregistrare: 156027 

 

CATRE, 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA, 

SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE 

Direcția Emitenți, Monitorizare Tranzacții și Abuz pe Piață 

Fax A.S.F.: 021 6596051/6596436   

 

Raport curent conform: Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și 

operațiuni de piață și a Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instru-

mente financiare și operațiuni de piață. 

Data raportului: 08.04.2020 

Denumirea entităţii emitente: ELECTROARGES S.A., cod BVB: elgs 

Sediul social: Curtea de Arges, str. Albeşti, nr. 12, jud. Argeş 

Numărul de telefon/fax: 0248724000/0248724004 

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: RO156027 

Numărul de ordine în Registrul Comerţului: J03/758/1991 

Capitalul social subscris şi vărsat: 6.976.465,00 lei  

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: BVB - piaţa 

principală, categoria Standard  

 

Consiliul de Administraţie Electroargeș S.A. aduce la cunoștința acționarilor și 

eventualilor investitori că Investments Constantin S.R.L., acționar principal Electroargeș 

S.A., i-a comunicat în data de 8 aprilie 2020, o adresă prin care solicită informarea 

acționarilor asupra următoarelor: 

 

“1. Prin Sentința civilă nr. 132/02.04.2019 pronunțată de Tribunalul Galați în Dosarul 

nr.  2897/121/2017/a1*, rămasă definitivă prin Decizia civilă nr. 75/18.03.2020 pronunțată de 

Curtea de Apel Constanța s-a dispus „anularea operațiunii de vânzare-cumpărare încheiată 



 

 

în perioada 18.08.2015 – 21.08.2015 între Bran Oil S.A., în calitate de vânzător şi Constantin 

Relative Investments S.R.L. (actuala Investments Constantin S.R.L.), în calitate de 

cumpărător, având ca obiect 16.000.000 acţiuni emise de Electroargeş SA.„ și obligarea 

„Constantin Relative Investments S.R.L. să restituie acțiunile reclamantei; 

 

2. Sentința de mai sus este fara precedent in jurisprudența din România si Europa 

în condițiile în care acțiunile ELGS sunt bunuri mobile incorporale și nu pot să facă 

obiectul unei restituiri; 

3. Hotărârea judecătorească nu poate fi pusă în executare, in temeiul hotararii 

judecatoresti din acest dosar nu este permis vreun transfer direct de valori mobiliare. 

Depozitarul Central SA a refuzat să dea curs somației executorului judecătoresc vizând 

operarea unui transfer direct de acțiuni(adresele Depozitarului nr. 11603/02.04.2018 si nr. 

17340/24.05.2019). Instanța nu a obligat nici Depozitarul Central și nici ASF la vreo 

acțiune. Pe de altă parte, aceștia nu ar putea nici din oficiu să procedeze la operarea 

transferului de vreme ce nu au nici calitate de organ de executare. 

Hotărârea judecătorească nu poate fi pusă în executare, Depozitarul Central SA a 

arătat ca niciun transfer de actiuni si/sau masura de executare nu poate sa existe avand in ve-

dere ca: 

- Depozitarul nu este parte in dosar si nu a fost obligat la efectuarea transferului, art. 

435 alin. 1 NCPC, 

- Acțiunile fac obiectul unei indisponibilizări, art. 61 din Regulamentul nr. 13/2005, 

- Lipsa individualizării celor 16.000.000 acțiuni a căror restituire se solicită, avand in 

vedere ca Investments Constantin SRL detine 25.699.543 actiuni ELGS(adresa Depozitarului 

nr. 26457/14.08.2019), 

- Nu este permis transferul direct de valori mobiliare in cazuri precum cel care priveste 

solutia in dosarul nr. 2897/121/2017/a1*, 

- Etc. 

În toate situatiile si cazurile, niciun transfer nu este posibil pe BVB fara plata si 

fara ca detinatorul actiunilor sa inteleaga a dispune de acestea prin mecanismul bursier, 
“Toate tranzacţiile cu titluri de valoare … se decontează prin mecanismul LCP (livrare con-
tra plată).”; 

 

4. Depozitarul Central SA a mai aratat ca daca ar lua in considerare sa dea curs unei 

astfel de solicitari, depasind toate celelalte obstacole legale, ar trebui sa existe obligatoriu, 

cel putin, si o cerere identica de transfer actiuni din partea Investments Constantin SRL;  

5. Este imposibila restituirea actiunilor Electroarges SA, Investments Constantin SRL 

nu este de acord cu o eventuala repunere in situatia anterioara a compensarii, si nici cu 
privire la o eventuala revocare a ordinelor de transfer deoarece s-ar incalca legea; 

6. Investments Constantin SRL cat si asociatii sai isi rezerva dreptul de a lua toate 
masurile impotriva magistratilor Curtii de Apel Constanta care au pronuntat solutia in 
dosarul nr. 2897/121/2017/a1*, cat si impotriva celorlalte persoane implicate; 



 

 

7. Decizia civilă nr. 75/18.03.2020 pronunțată de Curtea de Apel Constanța nu este 

legală, nu este motivată și, în consecință, nu a fost comunicată. După comunicare, 

Investments Constantin SRL va efectua demersurile necesare în vederea exercitării căilor de 

atac extraordinare.” 

 

Istoricul privind anularea tranzactiei pe piata de capital se regăsește în documentele 

anexate adresei transmise de către acționarul Investments Constantin S.R.L., acestea fiind 

încărcate pe web-site-ul societății la secțiunea „Informații Utile/Comunicate”, respectiv: 

 

- Anexa 1 - Schema anularii tranzactiei pe piata de capital si a imbogatirii injuste; 

- Anexa 2 - Actiune in anulare PDA Insolvency SPRL; 

- Anexa 3 - Sentinta Civila nr. 115 din 19.03.2018; 

- Anexa 4 - Apel fata de Sentinta Civila nr. 115 din 19.03.2018; 

- Anexa 5 - Hotarare de Casare a Sentintei Civile nr. 115 din 19.03.2018; 

- Anexa 6 - Sentinta Civila nr. 132 din 02.04.2019; 

- Anexa 7 - Apel fata de Sentinta Civila nr. 132 din 02.04.2019; 

- Anexa 8 - Sinteza motivelor de apel fata de Sentinta Civila nr. 132 din 02.04.2019; 

- Anexa 9 - Opinie Legala - Prof. Cristian Gheorghe - Caracterul Definitiv al Tran-

zactiilor pe Piata de Capital; 

- Anexa 10 - Opinie legala - Prof. Ioan Vida - aplicare legi speciale - L 85/2014 vs L 

297/2004; 

- Anexa 11 - Opinie legala - Prof. Valeriu Stoica - Analiza Legalitatii Sentintei Civile 

nr. 132 din 02.04.2019; 

- Anexa 12 - Plangere IC - CSM - Judecator Sorina Luchian - Tribunalul Galati; 

- Anexa 13 - Plangere IC - CSM - Judecator Magdalena Hanu - Tribunalul Galati; 

- Anexa 14 - Plangere IC - Barou - Avocat Daniel-Silviu Stoicescu; 

- Anexa 14.1 - Completare Plangere IC - Barou - Avocat Daniel-Silviu Stoicescu; 

- Anexa 15 - Hotarare - Baroul Bucuresti nr. 819 din 18.09.2018. 

 

 

 

Președinte Consiliu de Administrație 

Constantin Ștefan 


