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Eveniment important de raportat: Curtea de Apel Bucureşti respinge apelul ca nefondat în litigiul cu Filiala
INSTITUTUL DE CERCETĂRI ȘI MODERNIZĂRI ENERGETICE - ICEMENERG SA
Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” SA informează acţionarii şi investitorii
asupra stadiului litigiului cu Filiala Institutul de Cercetări și Modernizări Energetice – ICEMENERG SA București, în
care Compania are calitatea de reclamant. Astfel, Curtea de Apel Bucureşti a afișat în data de 12.02.2015, soluția
pronunțată în dosarul nr. 15483/3/2014, și anume Decizia nr. 173/2015 prin care a respins apelul CNTEE
Transelectrica ca nefondat, decizia fiind definitivă.
Reamintim conform informaţiilor prezentate în Rapoartele periodice ale Companiei, Transelectrica a demarat acest
litigiu urmare a deciziilor Oficiului Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București prin care s-a
admis cererea de radiere a Filialei ,,Institutul de Cercetări și Modernizări Energetice – ICEMENERG” S.A., iar prin
Rezoluția nr.41923/07.04.2014 a admis cererea de înregistrare, a autorizat constituirea și a dispus înmatricularea
"Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Energie-ICEMENERG București" (J40/4323/2014) în baza HG
nr. 925/2010 și a celorlalte acte normative conexe (HG nr. 185/2013).
Având în vedere faptul că interesele de proprietate ale Companiei au fost afectate și pentru apărarea intereselor
acţionarilor săi, CNTEE Transelectrica SA a formulat calea de atac. Fără a lua în calcul calitatea Transelectrica de
acționar unic al filialei, ceea ce ar fi făcut în mod indubitabil aplicarea Legii nr. 31/1990, instanța de fond a respins
plângerea Companiei. Motivarea instanței s-a referit, în principal la faptul că HG nr. 925/2010 nu a fost desființată
până în prezent, în mod corect ORC a dispus radierea firmei Filiala ICEMENERG și a autorizat constituirea
Institutului ICEMENERG, că etapele prevazute de art.1 alin.7 și de art.4 alin.1 din HG nr.925/2010 "apar ca fiind
ulterioare, iar nu anterioare, desființării Filialei ICEMENERG și înființării Institutului ICEMENERG", precum și că nu
se poate reține încălcarea drepturilor Transelectrica SA de acționar unic al filialei, tribunalul constatând că acționar
unic al filialei este statul român.
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