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Eveniment de raportat: Declarația de conformitate cu Codul de Guvernanță Corporativă al BVB în
perioada de tranziție
Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” SA informează publicul investitor că,
în calitate de societate listată la BVB în categoria Premium, aplică nu doar legislația și standardele de
transparență, ci şi cele mai bune practici de guvernanţă corporativă, cu scopul de a construi pe termen lung o
relaţie, bazată pe respect şi încredere, cu acţionarii şi investitorii săi.
În conformitate cu noile cerințe ale BVB, TEL prezintă investitorilor Declarația de conformitate cu Codul de
Guvernanță Corporativă al BVB, enumerând prevederile din Cod care nu sunt implementate la data de
31.12.2015 și explicând, pe scurt, motivul pentru neconformitate.
Prevederi din Cod implementate parțial la data de 31.12.2015
Secţiunea A - Responsabilități
A.8
Declarația privind guvernanța corporativă va informa
dacă a avut loc o evaluare a Consiliului de
Supraveghere (CS) sub conducerea Președintelui sau a
comitetului de nominalizare și, în caz afirmativ, va
rezuma măsurile cheie și schimbările rezultate în urma
acesteia. TEL trebuie să aibă o politică/ghid privind
evaluarea Comitetului cuprinzând scopul, criteriile și
frecvența procesului de evaluare.

Secțiunea D - Adăugând valoare prin relațiile cu investitorii
D.2
TEL va avea o politică privind distribuția anuală de
dividende sau alte beneficii către acționari, propusă de
Directorat și adoptată de Consiliul de Supraveghere,
sub forma unui set de linii directoare pe care TEL
intenționează să le urmeze cu privire la distribuirea
profitului net. Principiile politicii anuale de distribuție
către acționari vor fi publicate pe pagina de internet a
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Explicații
Parțial
implementată
evaluarea
activităţii administratorilor se face anual
şi vizează execuţia contractului de
mandat şi a planului de administrare, în
conformitate cu prevederile OUG nr.
109/2011 privind guvernanţa corporativă
a întreprinderilor publice.
Astfel,
activitatea
Consiliului
de
Supraveghere este analizată anual de
către acționari în AGOA, pe baza
Raportului de activitate prezentat.
Parțial implementată - Distribuirea
dividendelor
se
realizează
cu
respectarea Ordonanței nr. 64/2001
privind repartizarea profitului la societățile
naționale,
companiile
naționale
și
societățile comerciale cu capital integral
sau majoritar de stat, precum și la regiile

Prevederi din Cod implementate parțial la data de 31.12.2015
TEL.

D.3

TEL va adopta o politică în legătură cu previziunile, fie
că acestea sunt făcute publice sau nu. Previziunile se
referă la concluzii cuantificate ale unor studii ce vizează
stabilirea impactului global al unui număr de factori
privind o perioadă viitoare (așa numitele ipoteze): prin
natura sa, aceasta proiecție are un nivel ridicat de
incertitudine, rezultatele efective putând diferi în mod
semnificativ de previziunile prezentate inițial. Politica
privind previziunile va stabili frecvența, perioada avută
în vedere și conținutul previziunilor. Dacă sunt
publicate, previziunile pot fi incluse numai în rapoartele
anuale, semestriale sau trimestriale. Politica privind
previziunile va fi publicată pe pagina de internet a
Companiei.

Explicații
autonome.
TEL are în curs de finalizare o politică
privind distribuția anuală de dividende,
aceasta urmând să fie supusă aprobării
AGA.
Activitatea Companiei este reglementată
de către Autoritatea Națională de
Reglementare în domeniul Energiei.
Planul de Administrare elaborat de CS,
include strategia de administrare pe
durata
mandatului,
contribuie
la
îndeplinirea misiunii Companiei și este
elaborat pe baza viziunii, valorilor și
direcțiilor strategice ale Companiei,
având ca scop primordial atingerea
obiectivelor și a criteriilor de performanță
contractate.

Conformitatea cu principiile de guvernanță corporativă va fi evaluată anual prin includerea unei declarații de
guvernanță corporativă în raportul anual într-o secțiune distinctă, care va cuprinde o autoevaluare privind
modul în care sunt îndeplinite “prevederile care trebuie respectate”, precum și măsurile adoptate în vederea
respectării prevederilor care nu sunt îndeplinite întru totul.

Ion-Toni TEAU
Director General Executiv
Președinte al Directoratului
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