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piaţă, Regulamentului ASF nr. 5/2018 şi Codului Bursei de Valori Bucureşti
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Sediul Social: Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucureşti, România
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Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București (BVB) şi
Bursa de Valori Londra (LSE)
Evenimente importante de raportat:
Cerere de anulare in tot a Ordinului Presedintelui ANRE nr. 168/2018 privind stabilirea ratei
reglementate a rentabilităţii aplicate la aprobarea tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei
electrice prestat de operatorii de distribuție concesionari începând cu data de 1 ianuarie 2019 si cerere
de anulare partiala a Ordinului Presedintelui ANRE nr. 169/2018 privind aprobarea Metodologiei de
stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice
Electrica informează că în data de 19 octombrie 2018, impreuna cu filialele de distributie din grup au
formulat plangere prealabila catre ANRE in temeiul Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, avand
ca obiect cererea de revocare in tot a Ordinului Presedintelui ANRE nr. 168/2018 privind stabilirea ratei
reglementate a rentabilităţii aplicate la aprobarea tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice
prestat de operatorii de distribuție concesionari începând cu data de 1 ianuarie 2019 si de emitere a unui
ordin privind stabilirea ratei reglementate a rentabilității, cu respectarea procedurii de consultare şi în
conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile. In paralel, Electrica impreuna cu filialele de distributie au
depus la Curtea de Apel Bucuresti o actiune in contencios administrativ impotriva ANRE, avand ca obiect
cererea de anulare in tot a Ordinului Presedintelui ANRE nr. 168/2018 si de emitere a unui ordin privind
stabilirea ratei reglementate a rentabilității, cu respectarea procedurii de consultare şi în conformitate cu
dispoziţiile legale aplicabile.
Totodata, in data de 22 octombrie 2018, Electrica impreuna cu filialele de distributie din cadrul grupului au
formulat o plangere prealabila catre ANRE, in temeiul Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004,
avand ca obiect cererea de revocare in parte a Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de
distribuţie a energiei electrice, aprobata prin Ordinul Presedintelui ANRE nr. 169/2018, in ceea ce priveste
art. 5 definitie BAR, art. 18 - 19, art. 26, art. 33- 34, art. 39, art. 43- 44, art. 47 -49, art. 54-57, art. 64, art. 67-
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68, art. 93- 94, art. 103, art. 107, art. 126 alin 1, art. 129 din Metodologia aprobata prin Ordin si de emitere a
unui nou Ordin, care sa tina cont de observatiile transmise de catre societati.

In paralel, aceleasi parti au formulat la Curtea de Apel Bucuresti o actiune in contencios administrativ
impotriva ANRE, avand ca obiect cererea de anulare in parte a Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru
serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobata prin Ordinul Presedintelui ANRE nr. 169/2018, in ceea
ce priveste articolele sus mentionate si de emitere a unui nou ordin.
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