
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DREPT LA REPLICĂ 

 

Ca urmare a informațiilor apărute în articolul ”Directorul General al Transelectrica și trupa sa 

de șoc lasă pe drumuri 600 de angajați” publicat pe site-ul www.stiripesurse.ro, joi 28 februarie 

2019, pentru o corectă informare a opiniei publice, CNTEE Transelectrica SA transmite 

următorul drept la replică: 

 

• Conform prevederilor Actului Constitutiv al CNTEE Transelectrica SA competența de 

aprobare a participării la capitalul social al altor societăți este a Adunării Generale a 

Acționarilor companiei; 

• Pe fondul unei deteriorări a situației economico-financiare a SMART SA, Adunarea 

Generală a Acționarilor SMART SA a dispus Consiliului de Administrație prezentarea 

unui plan de restructurare a activității societății pentru redresarea situației economico-

financiare și graficul de implementare a acestuia încă din luna septembrie a anului 

2017; 

• SMART SA a transmis acționarilor săi, respectiv către CNTEE Transelectrica SA și 

Statul Român prin Ministerul Economiei, în luna noiembrie 2018 un Plan de 

restructurare economico-financiară;  

• Având în vedere ca Planul de restructurare avea ca premisă o infuzie de capital prin 

majorarea capitalului social al societății și în baza analizelor interne ale CNTEE 

Transelectrica SA, cu respectarea prevederilor legale și statutare aplicabile, CNTEE 

Transelectrica SA a convocat prima dată în luna ianuarie și a doua oară în luna 

februarie Adunarea Generală a Acționarilor pentru aprobarea majorării capitalului 

social al SMART SA. Informații cu privire la cele două Adunări Generale ale 

Acționarilor sunt disponibile pe site-ul CNTEE Transelectrica SA, la secțiunea Relații 

Investitori – AGA; 

• Înainte de ținerea celor două ședințe ale Adunării Generale a Acționarilor CNTEE 

Transelectrica SA, conducerile executivă și administrativă ale SMART SA, respectiv 

directorul general și Consiliul de Administrație, nu au prezentat un plan de 

restructurare realist și sustenabil, fapt consemnat atât în notele de fundamentare 

întocmite de direcțiile de specialitate și puse la dispoziția acționarilor de către CNTEE 

http://www.stiripesurse.ro/
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Transelectrica SA, la momentul convocării ședințelor AGA, cât și de acționarul Statul 

Român, prin Ministerul Economiei, în procesele verbale ale celor două Adunări 

Generale. 

• De asemenea, precizam că structura acționariatului CNTEE Transelectrica SA este 

următoarea:  

o Statul Roman prin Ministerul Economiei - 43,020,309 de acțiuni reprezentând 

58.6882 % din capitalul social; 

o alți acționari - 30,282,833 de acțiuni reprezentând 41.3118% din capitalul social 

• În ceea ce privește afirmațiile cu privire la demisia domnului Dan Docan din funcția de 

director general al SMART SA, facem precizarea că mandatul domniei sale, acordat 

pentru o perioadă de 4 luni, expiră astăzi, 28 februarie 2019, iar Consiliul de 

Administrație al SMART SA a numit un alt director general, cu respectarea prevederilor 

legale și statutare aplicabile, începând cu data de 1 martie 2019; 

• CNTEE Transelectrica SA, prin organele de conducere ale acesteia, cu respectarea 

prevederilor legale și statutare în vigoare va lua toate măsurile necesare și oportune, 

care țin de competența sa, în ceea ce privește redresarea situației economico-

financiare în care se află filiala sa SMART SA. 
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