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Eveniment important de raportat – Propunere SIF Moldova – candidatura pentru postul de
membru în Consiliul de Supraveghere
Ca urmare a solicitării completării ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată
pentru data de 09/10 noiembrie 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, de către acționarul majoritar reprezentat
prin Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului, prin Departamentul pentru Privatizare și
Administrarea Participațiilor Statului, cu privire la alegerea a doi membri în Consiliul de Supraveghere,
Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” SA informează acţionarii că, în
completarea listei candidaților propuși, SIF Moldova în calitate de acționar al CNTEE
TRANSELECTRICA SA cu un număr de 1.019.370 reprezentând 1,39% din capitalul social, prin adresa
nr. 6280 din 26.10.2015 și înregistrată în cadrul Companiei cu nr. 38953 din 26.10.2015, îl propune pe
domnul Alexandru IONESCU pentru postul de membru în cadrul Consiliului de Supraveghere.
Reamintim că, lista candidaților propuși de acționarul majoritar a făcut obiectul Raportului curent
diseminat către instituțiile pieței de capital în data de 20.10.2015.
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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