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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 prevederilor din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente 

financiare și operațiuni de piață și cele ale Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de 

instrumente financiare și operațiuni de piață, precum şi prevederilor din Codul Bursei de Valori 

Bucureşti, Titlul II, Emitenţi şi Instrumente Financiare 

Data Raportului: 21 octombrie 2019 

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: 3.459.399.290 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:  
 

Aprobarea de către consiliul de administrație al Electrica a Prospectului și a altor documente 

necesare în legătură cu majorarea capitalului social al Societății  
 

Societatea dorește să informeze acționarii și investitorii că în data de 21 octombrie 2019  a fost aprobată 

de către consiliul de administrație al Societății („Consiliul de Administrație”) forma și semnarea în 

numele și pe seama Societății, a prospectului pregătit în legătură cu majorarea capitalului social al 

Societății („Prospectul”), prin aport în natură și în numerar, cu suma maximă de 6.049.830 RON, de la 

suma de 3.459.399.290 RON până la suma maximă de 3.465.449.120 RON, prin emisiunea unui număr 

maxim de 604.983 acțiuni noi, nominative și dematerializate („Acțiunile Noi”), cu valoarea nominală 

de 10 RON/acțiune, inclusiv Acțiuni Noi reprezentate de certificate globale de depozit („Majorarea de 

Capital Social”), în scopul aprobării sale de către Autoritatea de Supraveghere Financiară. 

 

Decizia Consiliului de Administrație este anexată prezentului raport curent. 

 

În conformitate cu prevederile legale aplicabile, Societatea va informa în mod prompt acționarii și 

investitorii în legătură cu aprobarea Prospectului de către Autoritatea de Supraveghere Financiară. 

 

Director Executiv Strategie si M&A    

Anamaria Acristini-Georgescu    
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