
 

 

 

 

 

Către:    Bursa de Valori Bucureşti – Departament Operaţiuni Emitenţi Pieţe Reglementate 

Autoritatea de Supraveghere Financiară - Direcţia Generală Supraveghere – Direcţia Emitenţi 

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 24/2017, Codului BVB şi Regulamentului nr. 5/2018 al ASF 

Data raportului curent: 28 martie 2023 

Denumirea entităţii emitente: CNTEE ”Transelectrica” S.A., societate administrată în Sistem Dualist 

Sediul social: Bucureşti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3 

Număr de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610 

Codul unic de înregistrare: 13328043 

Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036 

Număr de ordine în Registrul Comerţului: J40/8060/2000 

Capital social subscris şi vărsat: 733.031.420 RON 

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti 
 

 

Eveniment de raportat: Litigiu TEL – obiect autorizare convocare AGA numire membri 

consiliu de supraveghere 
 

Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice ”Transelectrica” S.A. informează acţionarii 

şi persoanele interesate cu privire la dosarul nr. 7925/3/2023 aflat pe rolul Tribunalului București 

Secția a VI-a Civilă, având ca părți CNTEE ”Transelectrica” S.A., intimat, și Cătălin SAVA – 

acționar, petent. 

La termenul din data de 28 martie 2023, Tribunalul București a admis cererea petentului având 

ca obiect ”autorizare convocare AGA”. Hotărârea poate fi atacată cu apel în 30 zile de la 

pronunțare. În cele ce urmează, redăm soluția pe scurt, de care am luat act prin intermediul 

portalului instanțelor de judecată, respectiv http://portal.just.ro:   

”Solutia pe scurt: Respinge excepţiile lipsei calităţii procesuale active şi lipsei de interes. Admite cererea. 
Autorizează petentul să convoace adunarea generală a acţionarilor intimatei CNTEE Transelectrica SA, 
având pe ordinea de zi numirea membrilor consiliului de supraveghere al intimatei. Stabileşte ca adunarea 
generală a acţionarilor astfel convocată să fie prezidată de petentul Sava Cătălin. Stabileşte data de 
referinţă la 28 aprilie 2023. Stabileşte data ţinerii adunării la 7 iunie 2023 (prima convocare) şi respectiv la 
21 iunie 2023 (a doua convocare). Executorie. Cu apel în 30 zile de la pronunţare. Apelul se depune la 
Tribunalul Bucureşti – Secţia a VI-a Civilă. Pusă la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei. 
Document: Încheiere finală (dezinvestire), 28.03.2023” 
 

Hotărârea poate fi atacată cu apel în 30 zile de la pronunțare. 
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