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Către:

Autoritatea de Supraveghere Financiară din România (ASF)
Bursa de Valori Bucureşti (BVB)
Bursa de Valori Londra (LSE)

Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind piața de capital din România, Legii nr. 297/2004
privind piața de capital din România, Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM şi Codului Bursei de
Valori Bucureşti
Data Raportului: 29 mai 2018
Denumirea entității emitente: Societatea Energetică Electrica S.A. (Electrica)
Sediul Social: Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucureşti, România
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 tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București (BVB) şi
Bursa de Valori Londra (LSE)
Evenimente importante de raportat: Actele juridice de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/
2017 încheiate de Electrica în semestrul I al anului 2018
Electrica informează acţionarii şi investitorii asupra încheierii în data de 29 mai 2018 a unui act juridic cu
valoare mai mare de 50.000 de euro, cu Servicii Energetice Muntenia SA, entitate afiliată, în care Electrica
este acţionar unic.
Detalii privind contractul încheiat de Electrica, în calitate de împrumutător, cu Servicii Energetice Muntenia
SA, în calitate de împrumutat, conţinând informaţii cu privire la data încheierii, natura actului, descrierea
obiectului acestuia, valoarea totală a actului juridic, data expirării, datorii reciproce, garanţiile constituite,
penalităţile stipulate, termenele şi modalităţile de plată sunt prezentate în Anexa 1.
Raportul de constatări efective privind tranzacţiile raportate de Electrica conform art. 82 din Legea nr.
24/2017, care va fi întocmit de un auditor financiar, va fi publicat în maxim 30 de zile de la sfârşitul
perioadei de raportare, conform prevederilor art. 113 lit G alin (6) din Regulamentul nr. 1/2006 al CNVM.
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Anexa 1:
Împrumutător:
Împrumutat:

Detaliile actelor juridice de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 încheiate de Electrica în semestrul I 2018
Societatea Energetică Electrica S.A.
Servicii Energetice Muntenia SA
Garanţii
Termene şi
Tip şi Nr.
Valoare
Data
Data
Datorii
Obiect contract
constituite (mii Penalităţi stipulate
modalităţi de
Contract
(mii RON)
încheierii
expirare
reciproce
RON)
plată
Pentru Suma
împrumutată,
Împrumutător: În
Dobânda va fi
Contract de
cazul neachitării la
plătită
ipoteca asupra
scadenţă a
trimestrial, în
unui bun imobil
împrumutului (total
baza facturii
garantand
sau parţial),
emise de
indeplinirea
1.492.947,36
Împrumutătorul îşi
Împrumutător în
obligatiilor
lei creanta a
Acordarea unui
rezervă dreptul de a
primele zile ale
garantate,
Societății
împrumut
în
percepe penalităţi de
trimestrului
respectiv
Contract de
Energetice
cuantum
de
29 mai
rambursarea
întarziere în cuantum
curent, pentru
împrumut nr.
5.500
29 mai 2018
Electrica SA
maxim 5.500.000
2020
sumei totale de
de 0,01 % pentru
trimestrul
167/29.05.2018 lei
asupra
5.500 mii lei si
fiecare zi de
precedent.
Servicii
plata oricaror
întârziere, pentru
Factura aferentă
Energetice
dobanzi
perioada
cuprinsă
dobânzii
Muntenia SA
penalizatoare,
între ziua următoare
calculate şi
onorarii, alte
scadenţei sumei
datorate se
taxe, precum si
împrumutate şi data achită în termen
tuturor celorlalte
achitării efective a
de 30 zile de la
costuri.
acesteia.
data emiterii
facturii.
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