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Eveniment de raportat – acțiune în anulare a Hotărârii AGA din data de 16 octombrie 2017

Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” SA informează acționarii și investitorii
că pe rolul Tribunalului București, Secția a VI-a Civilă, se află înregistrat spre soluționare dosarul nr.
39867/3/2017 având ca obiect ”acțiune în anulare a hotărârii AGA nr. 11 din data de 16 octombrie 2017”.
Prin cererea formulată, reclamantul, domnul Sebastian BODU, solicită emiterea unei ordonanțe președințiale
împotriva CNTEE Transelectrica S.A., prin care să se dispună suspendarea hotărârii Adunării Generale a
Acționarilor nr. 11 din data de 16.10.2017 până la soluționarea definitivă a acțiunii în anulare pe dreptul
comun. Hotărârea AGA menționată a fost atacată și cu acțiune în anulare pentru nelegalitate, după cum
susține domnul Sebastian BODU, însă până la acest moment companiei nu i-a fost comunicată, fiind în
procedură preliminară de regularizare a cererii.
La termenul de judecată din data de 27.10.2017, instanța a dispus din oficiu amânarea judecării cauzei
pentru data de 10.11.2017, ca urmare a faptului că a omis să îi pună în vedere domnului Sebastian BODU
obligația de a achita taxa judiciară de timbru în valoare de 20 lei.
În situația în care se admite cererea reclamantului, ordonanța președințială este executorie, conform art. 997
alin. 2 cod procedură Civilă, cu consecința suspendării efectelor Hotărârii AGA nr. 11/16.10.2017. În această
ipoteză, CNTEE Transelectrica SA va putea să declare apel în termen de 5 zile de la pronunțare și să
solicite suspendarea executării până la judecarea apelului numai cu plata unei cauțiuni.
În ipoteza în care s-ar respinge apelul, efectele Hotărârii AGA se vor suspenda până la soluționarea
definitivă a dosarului având ca obiect acțiune în anulare introdusă pe calea dreptului comun.
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