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Raport curent conform art. 226 alin. (1) al Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, art. 113 lit. A al 
Regulamentului nr. 1/2006 al C.N.V.M. și art. 99 al Codului Bursei de Valori Bucureşti, Titlul II, Emitenţi şi 

Instrumente Financiare - Data raportului: 19.12.2014 
 

Denumirea entității emitente: Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice - "ELECTRICA" S.A. 
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:  
 
Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice - 
"Electrica" S.A. (“Electrica” sau “Societatea”) nr. 33 din data de 18 decembrie 2014 și hotărârea Adunării Generale 
Extraordinare a Acționarilor Electrica nr. 11 din data de 18 decembrie 2014. 
Electrica, prin prezenta, informează că în data de 18 decembrie 2014 a avut loc la sediul S.C. FISE Electrica Serv S.A. din 
Bucureşti, sector 1, Şos. Ştefan cel Mare, nr. 1A, cod 011736, Sala de Conferinţe, începând cu ora 14.00 (ora României), Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor Electrica, care a fost legal și statutar constituită la prima convocare. 
Au participat personal, prin reprezentant sau prin vot prin corespondență, acționarii înscriși în registrul acționarilor ținut de 
Depozitarul Central, la data de 21.11.2014, stabilită ca data de referință, cvorumul îndeplinit fiind de 66,090556213% din totalul 
drepturilor de vot și 64,774133662% din capitalul social al Societății. 
Şedinţa a fost prezidată de către dl. Victor Cionga, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al Electrica. 
În cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, acționarii Electrica au hotărât următoarele: 
 1. Numirea în calitate de auditor financiar al Societăţii a KPMG Audit S.R.L., o societate cu răspundere limitată înfiinţată şi care 
funcţionează în conformitate cu legislaţia din România, având sediul social în Bucureşti, sector 1, Sos. Bucureşti-Ploieşti nr. 69-71, 
parter, camera 02, România, înregistrată la Registrul Comerţului sub numărul J40/4439/2000, cod unic de înregistrare (CUI) 
RO12997279, având autorizaţia nr. 009, emisă de Camera Auditorilor Financiari din România la data de 11.07.2011.  
 2. Stabilirea duratei contractului de audit financiar al KPMG Audit S.R.L. pentru o perioadă de doi ani de la data aprobării hotărârii 
de la punctul (2) de mai sus. 
 3. Stabilirea datei de 8 ianuarie 2015 ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele 
hotărârii AGOA în conformitate cu art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital. 
 4. Împuternicirea Preşedintelui Consiliului de Administraţie, a secretarului de şedinţă şi a secretariatului tehnic, pentru semnarea 
împreună a hotărârii AGOA şi pentru a îndeplini individual şi nu împreună orice act sau formalitate cerute de lege pentru 
înregistrarea precum şi pentru publicarea acesteia la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti. 
Totodată, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor s-a respins bugetul de venituri şi cheltuieli consolidat al Societăţii 
aferent exerciţiului financiar 2014. 
De asemenea, Electrica, prin prezenta, informează că în data de 18 decembrie 2014 a avut loc la sediul  
S.C. FISE Electrica Serv S.A. din Bucureşti, sector 1, Şos. Ştefan cel Mare, nr. 1A, cod 011736, Sala de Conferinţe, începând cu  
ora 16.00 (ora României), Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Electrica, care a fost legal și statutar constituită la prima 
convocare. 
Au participat personal, prin reprezentant sau prin vot prin corespondență, acționarii înscriși în registrul acționarilor ținut de 
Depozitarul Central, la data de 21.11.2014, stabilită ca data de referință, cvorumul îndeplinit fiind de 66,089081501% din totalul 
drepturilor de vot și 64,772688324% din capitalul social al Societății. 
Şedinţa a fost prezidată de către dl. Victor Cionga, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al Electrica. 
În cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor, acționarii Electrica au hotărât următoarele:  
 1. Schimbarea denumirii Societăţii din „Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice Electrica S.A.” în 
„Societatea de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice Electrica S.A.” prin eliminarea din denumire a termenului „Comercială”, în 
conformitate cu art. 79 din legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a legii nr. 134/2010 privind Codul de Procedură Civilă. 
 2. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societăţii, ca urmare a aprobării hotărârii de la punctul 1 de mai sus privind 
schimbarea denumirii, după cum urmează: 
Art.1, alin.1 (Denumirea) se modifică după cum urmează:  
”Denumirea societăţii este ”Societatea de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice - Electrica S.A.”, denumită în continuare 



„Electrica” sau „Societatea”. 
 3. Aprobarea majorării capitalului social al filialelor Societăţii, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Guvern nr. 31/2004 
privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz 
Sud" - S.A. Bucureşti şi a Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. Târgu Mureş, precum şi a 
societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice, după cum urmează:  
 (a) majorarea capitalului social al S.C. FDEE Electrica Distribuţie Transilvania Nord S.A.,  prin aport în natură, cu valoarea justă a 5 
terenuri pentru care Societatea deţine certificate de atestare a dreptului de proprietate (CADP-uri) şi care se află în 
administrarea/folosinţa respectivei filiale, în sumă de 403.510 lei, prin emiterea unui număr de 40.351 acţiuni având o valoare 
nominală de 10 lei ce vor reveni Societăţii; 
 (b) majorarea capitalului social al S.C. FDEE Electrica Distribuţie Transilvania Sud S.A., prin aport în natură, cu valoarea justă a  
11 terenuri pentru care Societatea deţine certificate de atestare a dreptului de proprietate (CADP-uri) şi care se află în 
administrarea/folosinţa respectivei filiale, în sumă totală de 19.393.160 lei, prin emiterea unui număr de1.939.316 acţiuni având o 
valoare nominală de 10 lei ce vor reveni Societăţii; 
 (c) majorarea capitalului social al S.C. FDEE Electrica Distribuţie Muntenia Nord S.A., prin aport în natură, cu valoarea justă a  
4 terenuri pentru care Societatea deţine certificate de atestare a dreptului de proprietate (CADP-uri) şi care se află în 
administrarea/folosinţa respectivei filiale, în sumă totală de 1.476.360 lei, prin emiterea unui număr de 147.636 acţiuni având o 
valoare nominală de 10 lei ce vor reveni Societăţii; 
 (d) majorarea capitalului social al S.C. Electrica Furnizare S.A., prin aport în natură, cu valoarea justă a 2 terenuri pentru care 
Societatea deţine certificate de atestare a dreptului de proprietate (CADP-uri) şi care se află în administrarea/folosinţa respectivei 
filiale, în sumă totală de 679.500 lei, prin emiterea unui număr de 67.950 acţiuni având o valoare nominală de 10 lei ce vor reveni 
Societăţii; 
 (e) majorarea capitalului social al S.C. FISE Electrica Serv S.A., prin aport în natură, cu valoarea justă a 9 terenuri pentru care 
Societatea deţine certificate de atestare a dreptului de proprietate (CADP-uri) şi care se află în administrarea/folosinţa respectivei 
filiale, în sumă totală de 3.458.910 lei, prin emiterea unui număr de 345.891 acţiuni având o valoare nominală de 10 lei ce vor reveni 
Societăţii. 
 4. Împuternicirea Consiliului de Administraţie al Societăţii pentru desemnarea reprezentantului Societăţii pentru a participa şi vota în 
cadrul adunărilor generale ale S.C. FDEE Electrica Distribuţie Transilvania Nord S.A., S.C. FDEE Electrica Distribuţie Transilvania 
Sud S.A., S.C. FDEE Electrica Distribuţie Muntenia Nord S.A., S.C. Electrica Furnizare S.A., S.C. FISE Electrica Serv S.A. 
următoarele: 
 • majorarea capitalului social prin aport în natură al fiecărei astfel de filiale în conformitate cu prevederile punctului 4 de mai sus; 
 • modificarea statutului al fiecărei astfel de filiale în conformitate cu prevederile punctului 4 de mai sus, care să reflecte majorarea 
de capital social prin aport în natură efectuată; 
 • mandatarea directorului general al fiecărei astfel de filiale pentru semnarea statutului actualizat al fiecărei astfel de filiale care să 
reflecte majorarea de capital social prin aport în natură efectuată; 
 • împuternicirea directorului general al fiecărei astfel de filiale pentru îndeplinirea tuturor formalităţilor de înregistrare la Oficiul 
Registrului Comerţului a statutului actualizat şi a hotărârii adoptate în acest sens. 
 1. Stabilirea datei de 8 ianuarie 2015 ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele 
hotărârii AGEA în conformitate cu art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital. 
 2. Împuternicirea Preşedintelui Consiliului de Administraţie, a secretarului de şedinţă şi a secretariatului tehnic, pentru semnarea 
împreună a hotărârii AGEA şi pentru a îndeplini individual şi nu împreună orice act sau formalitate cerute de lege pentru 
înregistrarea precum şi pentru publicarea acesteia la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti. 
Totodată, în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor s-au respins următoarele:  
 1. Planul anual de investiţii consolidat la nivelul grupului Societăţii (CAPEX plan) aferent exerciţiului financiar 2014. 
 2. Bugetul de venituri şi cheltuieli aferent exerciţiului financiar 2014 ale filialelor Societăţii în conformitate cu Actul Constitutiv al 
Societăţii, respectiv, (i) S.C. FDEE Electrica Distribuţie Transilvania Nord S.A., (ii) S.C. FDEE Electrica Distribuţie Transilvania Sud 
S.A., (iii) S.C. FDEE Electrica Distribuţie Muntenia Nord S.A., (iv) S.C. Electrica Furnizare S.A., (v) S.C. FISE Electrica Serv S.A. şi 
împuternicirea Consiliului de Administraţie al Societăţii pentru desemnarea reprezentantului Societăţii pentru a participa şi vota 
respectiva decizie în cadrul adunărilor generale ale S.C. FDEE Electrica Distribuţie Transilvania Nord S.A., S.C. FDEE Electrica 
Distribuţie Transilvania Sud S.A., S.C. FDEE Electrica Distribuţie Muntenia Nord S.A., S.C. Electrica Furnizare S.A.,  
S.C. FISE Electrica Serv S.A. 
 
Director General, 
Ioan Roşca 
 
 


