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Eveniment important de raportat – Solicitare completare ordine de zi a AGOA convocată pentru
data de 09/10.11.2015 din partea acționarului majoritar, MECT
Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” SA aduce la cunoștință faptul că
acționarul majoritar, Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului prin Departamentul pentru
Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, deținător a 43.020.309 acțiuni, reprezentând
58,6882196673% din capitalul social al Companiei, prin adresele nr. 227 din 19.10.2015 (înregistrată în
cadrul Companiei cu nr. 38205 din 19.10.2015), și nr. 253 din data 20.10.2015 (înregistrată în cadrul
Companiei cu nr. 38350 din 20.10.2015), solicită completarea ordinii de zi a Adunării generale ordinare a
acționarilor convocată pentru data de 09/10.11.2015, ora 10.00, în Bucureşti, Sector 3, str. Olteni nr. 2 –
4, clădirea „PLATINUM Center” etaj 11, Sala de şedințe nr. 1112, pentru toți acționarii înregistrați în
Registrul acționarilor Companiei la sfârșitul zilei de 30 octombrie 2015, publicată inițial în Monitorul
Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 5636/06.10.2015 și în Cotidianul Bursa nr. 191 (5526) din
06.10.2015, cu următoarele puncte:
1. Alegerea a doi membri în Consiliul de Supraveghere al CNTEE Transelectrica SA, mandatul
acestora fiind pentru perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorilor lor,
respectiv până la data de 30 mai 2017, în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (6) din
Actul constitutiv al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice ”Transelectrica”
SA, actualizat.
2. Împuternicirea reprezentantului Statului în Adunarea Generală a Acţionarilor, să semneze
contractele de mandat ce urmează a fi încheiate cu cei doi membri ai Consiliului de
Supraveghere.
Candidații propuși de acționarul majoritar, reprezentat prin Ministerul Economiei, Comerțului și
Turismului, prin Departamentul pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, sunt:
1. Günther Schubert
2. Costin Mihalache
3. Ovidiu Demetrescu
4. Dumitru Remus Vulpescu
5. Dragoș Corneliu Zachia Zlatea
6. George Cristodorescu
Menționăm că lista cuprinzând informațiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea
profesională a persoanelor care iși vor depune candidatura pentru pozițiile de membru al Consiliului de
Supraveghere, se va afla la dispoziția acționarilor putând fi consultată și completată de aceștia.
Data limită până la care acționarii pot face propuneri privind candidaţii pentru pozițiile de membri ai
Consiliului de Supraveghere, precum și celelalte mențiuni obligatorii prevăzute de lege, este 26
octombrie 2015, ora 10:00. Documentele pot fi transmise fie prin poștă sau servicii de curierat (la
adresa: Bucureşti, Sector 3, str. Olteni nr. 2 – 4, clădirea „PLATINUM Center”), fie prin mijloace
electronice (la adresa de e-mail: irina.racanel@transelectrica.ro).
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Acţionarii Transelectrica pot face, în scris, propuneri adresate Directoratului, pentru aplicarea metodei
votului cumulativ, în conformitate cu prevederile legale, până la data de 26 octombrie 2015, ora 10:00.
Astfel, pentru ședința ordinară convocată pentru data de 09/10 noiembrie 2015, ora 10,00, în clădirea
„PLATINUM Center”, str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, București, etaj. 11, Sala de ședințe nr. 1102, pentru
toți actionarii înregistrati în Registrul actionarilor societății la sfârșitul zilei de 30 octombrie 2015,
publicată inițial în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 5636/06.10.2015 și în Cotidianul Bursa
nr. 191 (5526) din 06.10.2015, Compania va pune la dispoziția acționarilor formularul de vot prin
corespondență și împuternicirea specială, materialele de ședință și proiectul de hotărâre, actualizate,
până la data de 28 octombrie 2015, dată anterioară datei de referință.
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