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COMUNICAT
CGMB a votat de principiu transformarea RADET București în Societate pe Acţiuni

Consiliul General al Municipiului București şi-a dat acordul de principiu pentru măsuri ce vor fi
incluse în planul de reorganizare al RADET.
Cu 31 de voturi “pentru” şi 19 “împotrivă” consilierii generali au hotărât ca Regia Autonomă de
Distribuţie a Energiei Termice Bucureşti să intre în proprietatea Primăriei Muncipiului Bucureşti.
Setul de acţiuni, incluse de către administratorul special în planul de reorganizare al RADET Bucureşti,
aprobat de principiu cuprinde:
-

transformarea regiei în societate pe acţiuni, sub denumirea RADET SA, cu acţionar unic
municipiul Bucureşti;

-

atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu energie
termică, activităţile de transport, distribuţie şi furnizare;

-

fuziunea prin absorbţie a ELCEN SA (societate absorbită) de către RADET SA (societate
absorbantă);

-

acoperirea de către RADET SA, într-o proporţie cât mai mare, a datoriilor debitorului înscrise
în tabelul definitiv al acestuia;

-

închiderea procedurii de reorganizare judiciară în maximum şase luni de la fuziune prin
încheierea de acorduri cu toţi creditorii.
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Prezenţi la şedința Consiliului General al Municipiului Bucureşti, city managerul Primăriei
Capitalei Sorin Chiriţă a declarat:
„Nu există un plan de reorganizare al RADET fără să ţinem cont de ELCEN. Este evident că avem
nevoie ca împreună, adică cele două entităţi, să iasă din insolvenţă.”
La rândul său, administratorul judiciar al RADET, Gheorghe Piperea a explicat:
„Unul dintre paşii esenţiali ce trebuie să-i parcurgem înainte de a se ajunge la aprobarea de către
creditori a planului de reorganizare este aprobarea în principiu a proiectului de plan de către ceea ce
reprezintă pentru Regia Autonomă, adunarea acţionarilor, adică în cazul nostru CGMB, care
reprezintă echivalentul a Adunării Generale a Acţionarilor. Dar este şi un motiv economic important
pentru care Consiliul trebuie să se pronunţe aprobării în principiu. Aşa cum v-aţi putut da seama din
nota de fundamentare acest plan de reorganizare presupune nişte eforturi financiare ale Primăriei.
Pentru a putea fi angajate aceste eforturi financiare trebuie aprobate de principiu de Consiliul
General al Municipiului Bucureşti. Pe de altă parte, ELCEN nu numai că în curând va deveni compania
pe care o va deţine Primăria Municipiului Bucureşti, dar conform planului de aprobare, ELCEN va
deveni RADET.
Unul dintre paşii esenţiali pe care îl votaţi dumneavoastră astăzi este transformarea Regiei Autonome
în societate pe acţiuni. Ca să facem asta avem nevoie ca această societate pe acţiuni să aibă un
capital pozitiv. În momentul de faţă capitalul Regiei Autonome RADET este negativ, este atât de
negativ încât se poate cifra, minus 3,7 miliarde de lei în momentul de faţă. Ca să se poată ajunge la
un capital pozitiv, fără ca primăria să plătească 75% din bugetul anual, pentru a face acest capital
pozitiv este nevoie ca acest pas al transformării în societate pe acţiuni să fie urmat imediat de
ştergerea acestei datorii”.
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