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Catre:   Bursa de Valori Bucuresti (BVB) 

   Bursa de Valori Londra (LSE) 

Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania (ASF)  

Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, 

Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiunile de piata si Codului 

Bursei de Valori Bucuresti 

Data Raportului: 4 februarie 2021 

Denumirea entitatii emitente: Societatea Energetica Electrica S.A. (Electrica) 

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

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

Codul unic de inregistrare fiscala: RO 13267221 

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7425/2000 

Capital social subscris si varsat: 3.464.435.970 RON  

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Bursa de 

Valori Londra (LSE)  

Evenimente importante de raportat: Confirmare plan de reorganizare Transenergo Com S.A. 

Electrica S.A. (Electrica) informează acționarii și investitorii asupra faptului că la termenul din data de 3 februarie 2021 

din dosarul nr. 1372/3/2017, aflat pe rolul Tribunalului București, Secția a VII-a Civilă, instanța a confirmat planul de 

reorganizare al societății Transenergo Com S.A. (Transenergo), propus de către administratorul special. Conform acestui 

plan, creditorii chirografari nu vor beneficia de distribuiri de sume. Electrica deține o creanță chirografară în cuantum de 

37.088.830,45 RON, formată din debit principal în cuantum de 35.725.171,45 RON (provenind din doua contracte) și 

penalități în cuantum de 1.363.659 RON, calculate până la data deschiderii procedurii insolvenței. Având în vedere faptul 

că Electrica este beneficiara unei polițe de asigurare în valoare de 4.000.000 RON, având ca obiect garantarea obligațiilor 

de plată ale Transenergo rezultate din Contractul de prestări servicii PRE nr. 77/2005, din totalul creanței de 37.088.830,45 

RON, suma de 4.000.000 RON a fost înscrisă sub condiția rezolutorie a recuperării sumelor de la asigurător. Electrica va 

ataca cu apel sentința de confirmare a planului de reorganizare; executarea planului nu este suspendată pe perioada 

judecării apelului. 

Reamintim faptul ca la inceptul anului 2017 piata energetica romaneasca a intrat intr-o etapa turbulenta, care a avut ca 

rezultat cresteri semnificative ale consumului de energie electrica si a preturilor de pe piata, ambele atingand maxime 

istorice. In acel context, Electrica a avut, pe segmentul de Parte Responsabila cu Echilibrarea, expunerea mentionata 

anterior aferenta clientului sau, Transenergo. Ca urmare a solicitarii de intrare in insolventa a clientulului, in timp ce 

Electrica si un alt jucator de pe piata au depus cerereri separate de deschidere a procedurii de insolventa a acestuia, 

conducerea se astepta la un grad scazut de recuperare din valoarea totala a expunerii. Aceste informatii au fost prezentate 

in raportul curent publicat pe BVB si LSE in data de 31 ianuarie 2017.  

Avand in vedere cele mentionate, subliniem faptul ca expunerea inregistrata de Electrica in relatia cu Transenergo 

este integral provizionata, astfel incat rezolutia din dosarul nr. 1372/3/2017 nu are un impact negativ asupra 

rezultatelor financiare ale Electrica aferente anilor 2020 sau 2021, impactul fiind inregistrat in perioadele 

anterioare (anii 2016 si 2017).  
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