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Așa cum am mai informat opinia publică, în acest moment este în desfășurare un audit extern
care analizează tranzacțiile cu certificate verzi realizate de Electrica Furnizare în intervalul aprilie
- mai 2016. Concluziile auditului vor fi comunicate îndata ce acesta va fi finalizat, cu respectarea
legislației în vigoare.



Codul de Etică și Conduită Profesională al Grupului Electrica a fost adoptat și la nivelul Electrica
Furnizare, si prevede printre altele implementarea “Politicii privind evitarea și combaterea
conflictelor de interese”. Pe baza declarațiilor de interese depuse până la data de 1 iunie 2016
s-a realizat o mapare a potențialelor conflicte de interese. S-au identificat astfel situații
preexistente adoptării Codului și Politicilor. Grupul Electrica analizează în prezent posibilitatea
de eliminare a acestor conflicte de interese, cu respectarea legislației muncii și altor prevederi
legale aplicabile. Orice încălcare a Codului și Politicilor de la momentul adoptării acestora este
sancționată, fără niciun compromis.



Reafirmăm cu tărie faptul că Electrica nu va face niciun compromis în privința unor eventuale
abateri etice, a fraudelor și a oricărui aspect de neconformitate care ar aduce prejudicii de
imagine, comerciale, afectând prestigiul și performanța Grupului Electrica.



Electrica SA a fost prima companie în care statul deține un pachet important de acțiuni care a
lansat un avertizor de integritate.



Comunicarea cu privire la activitatea Grupului Electrica se face exclusiv prin Departamentul de
Relații Publice al acestuia, cu respectarea procedurilor interne în vigoare.

_______________________________________________________________________________
Grupul Electrica este lider pe piața de distribuție și furnizare a energiei electrice din România, precum și unul
dintre cei mai importanți jucători din sectorul serviciilor energetice. Poziţia de top este susţinută atât de
rezultatele economice, cât şi de o experienţă în domeniu ce se întinde pe aproape 120 ani.
Grupul Electrica are o arie de cuprindere naţională - cu organizare în trei zone pentru distribuţia energiei
electrice: Transilvania Nord, Transilvania Sud, Muntenia Nord şi pe cuprinsul întregii ţări pentru funizarea
energiei electrice și pentru întreţinere şi servicii energetice.
Din iulie 2014, Electrica este o companie cu capital majoritar privat, listată pe bursele de valori din București
și Londra. Electrica este singura companie românească din domeniul distribuției și furnizării energiei electrice
din România.
________________________________________________________________________________
Mai multe informații despre grupul Electrica pot fi găsite pe site-ul companiei www.electrica.ro

