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CONVOCAREA ADUNÃRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACÞIONARILOR

Directoratul Companiei Naþionale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, cu sediul social în Bdul.
General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, Bucureºti, înmatriculatã la Oficiul Registrului Comerþului sub nr.
J40/8060/2000, Cod Unic de Înregistrare 13328043, întrunit în data de 27.03.2014, în conformitate cu
prevederile Legii nr. 31/1990 a societãþilor, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, ale Legii nr.
297/2004 privind piaþa de capital, cu modificãrile si completãrile ulterioare, ale Regulamentelor Comisiei Naþionale
a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenþii si operaþiunile cu valori mobiliare si nr. 6/2009 privind exercitarea
anumitor drepturi ale acþionarilor în cadrul adunãrilor generale ale societãþilor si ale art. 15 alin. (1) din Actul
constitutiv al Companiei Naþionale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, actualizat la data de
30.09.2013, convoacã Adunarea generalã extraordinarã a acþionarilor la data de 29.04.2014, ora 11.30, în
clãdirea "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 - 4, sector 3, Bucureºti, etaj. 11, Sala de ºedinte nr. 1112, pentru
toþi acþionarii înregistraþi în Registrul acþionarilor Societãþii la sfârºitul zilei de 18.04.2014, cu urmãtoarea 

ORDINE DE ZI :

1. Modificarea Actului Constitutiv al Companiei Naþionale de Transport al Energiei Electrice
"Transelectrica"-SA aprobat prin Hotãrârea Adunãrii Generale a Acþionarilor din data de 30.09.2013, astfel:

Se modificã titlul Art.3 în "Sediul Societãþii. Filiale. Sucursale ºi sedii secundare."

 La Art. 7 "Capitalul social", punctul 1. al alin. 2 se modificã dupã cum urmeazã: 

"1. Statul Român prin Guvern, reprezentat de Secretariatul General al Guvernului, cu consultarea Cancelariei
Primului-Ministru care deþine un numãr de 43.020.309 acþiuni, având o valoare nominalã totalã de
430.203.090 lei si reprezentând 58,6882196673% din capitalul social. Aportul Statului Român este
reprezentat de aport în numerar în valoare de 430.039.130 lei ºi de aport în naturã în valoare de 163.960 lei."

Alin. 3 al Art. 7 se eliminã. Alin.4 al Art.7 se renumeroteazã.

Alin.1 ºi alin. 2 ale Art. 13  "Reprezentarea" se eliminã. Alineatele 3-8 se renumeroteazã.

Lit.d) din alin.4 al Art.14 "Atribuþiile adunãrii generale a acþionarilor" se eliminã iar lit.e) din alin.4 al
Art.14 devine lit.d).

La Art. 17 "Exercitarea dreptului de vot în Adunarea generalã a acþionarilor" se introduc noi alineate,
respectiv alin. (8), (9) ºi (10) cu urmãtorul cuprins: 

 "(8) Acþionarii reprezentând cel puþin 5% din capitalul social al "Transelectrica" îºi vor exercita drepturile ce
decurg din acþiunile "Transelectrica" cu respectarea dispoziþiilor Legii energiei electrice ºi a gazelor naturale nr.
123/2012 referitoare la neexercitarea în mod concomitent, direct sau indirect, a controlului sau a unui drept
asupra unui operator economic care desfãºoarã oricare dintre activitãþile de producere ori de furnizare.

(9) Drepturile la care se face referire la alineatul precedent se referã la competenþa de a exercita drepturi de vot, 
inclusiv la competenþa de a numi membri în Consiliul de Supraveghere, Directorat sau alte organe care
reprezintã "Transelectrica" din punct de vedere juridic.

(10) În sensul alineatelor 8 ºi 9 de mai sus, noþiunea "operator economic care desfãºoarã activitate de
producere sau de furnizare de energie" include ºi activitãþile de producere ºi furnizare de gaze naturale."

Alin. 1 ºi alin. 5 ale Art. 18 "Consiliul de Supraveghere - Organizare" se modificã ºi vor avea
urmãtorul cuprins: 

"(1) "Transelectrica" este administratã într-un sistem dualist, de cãtre un directorat, sub supravegherea unui
consiliu de supraveghere. Este interzisã intervenþia oricãrei persoane sau entitãþi publice ori private, care nu
face parte din organele de conducere, în luarea deciziilor referitoare la activitatea curentã ºi funcþionarea de zi
cu zi a Societãþii."

"(5) Membrii Consiliului de Supraveghere sunt aleºi de cãtre Adunarea generalã ordinarã a
acþionarilor. Mandatul membrilor Consiliului de Supraveghere are o duratã de 4 (patru) ani." 

La alin. 1 al Art. 22 "Atribuþiile Consiliului de Supraveghere" se introduce o nouã literã, respectiv lit.
n), cu urmãtorul cuprins:

"n) avizeazã constituirea sau participarea la constituirea unor societãþi sau încheierea de cãtre
Societate a oricãrui tip de parteneriat, asociere în participaþie sau a unui alt acord de distribuire a
profitului."

La alin. 1 al Art. 25 "Îndatoririle Directoratului" se introduce o nouã literã, respectiv lit. j) cu
urmãtorul cuprins:

"j) aprobã constituirea sau participarea la constituirea unor societãþi sau încheierea de cãtre
Societate a oricãrui tip de parteneriat, asociere în participaþie sau a unui alt acord de distribuire a
profitului."

La Art. 26 "Reprezentarea Societaþii" alin. 1 se modificã ºi va avea urmãtorul cuprins: 

"(1) În relaþiile cu terþii, Societatea este reprezentatã ºi este angajatã prin semnãtura conjunctã a trei 
persoane, dupã cum urmeazã :

(i) Directorul General Executiv împreunã cu alþi doi membri ai Directoratului;

(ii) o persoanã împuternicitã de Directorul General Executiv împreunã cu alþi doi membri ai
Directoratului;

 (iii) o persoanã împuternicitã de cãtre Directorul General Executiv împreunã cu o altã persoanã împuternicitã de
cãtre un membru al Directoratului, împreunã cu un alt membru al Directoratului;"

Alin. 3 al Art. 34 "Asocierea"  se eliminã. 

Alin. 2 al Art. 35 "Modificarea formei juridice" se modificã ºi va avea urmãtorul cuprins: 

"(2) Schimbarea formei juridice a "Transelectrica" se va putea face numai cu votul majoritãþii din capitalul
social al Societãþii."

Dupã CAPITOLUL 8 se introduce un nou capitol, CAPITOLUL 9 "Condiþii ce decurg din acquisul
comunitar" cu articol unic, Art. 39 "Interdicþii", cu urmãtorul conþinut:

"CAPITOLUL 9

Condiþii ce decurg din acquisul comunitar

Art. 39 "Interdicþii"

(1) Pe durata exercitãrii calitãþii de acþionar, de membru al Consiliului de Supraveghere ºi de membru al
Directoratului:

a) aceeaºi persoanã sau aceleaºi persoane nu au dreptul:

      (i) sã exercite, direct sau indirect, controlul asupra unui operator economic care desfãºoarã oricare dintre
activitãþile de producere ori de furnizare ºi în acelaºi timp sã exercite, direct sau indirect, controlul ori sã
exercite vreun drept asupra "Transelectrica"; ori

     (ii) sã exercite, direct sau indirect, controlul asupra "Transelectrica" ºi sã exercite, direct sau indirect,
controlul ori sã exercite vreun drept asupra unui operator economic care desfãºoarã oricare dintre activitãþile de 
producere sau de furnizare;

b) aceeaºi persoanã sau aceleaºi persoane nu sunt abilitate sã numeascã membri în Consiliul de Supraveghere,
în Directorat ori în alte organisme care reprezintã "Transelectrica" din punct de vedere juridic ºi, de asemenea,
sã exercite, direct ori indirect, controlul sau sã exercite vreun drept asupra unui operator economic care
desfãºoarã oricare dintre activitãþile de producere ori de furnizare;

c) aceeaºi persoanã nu este abilitatã sã fie membru în consiliul de supraveghere, directorat, în consiliul de
administraþie sau în alte organisme care reprezintã operatorul economic din punct de vedere juridic, atât în cazul 
unui operator economic care desfãºoarã oricare dintre activitãþile de producere sau de furnizare, cât ºi în cazul
"Transelectrica".

(2) Drepturile prevãzute la alin. (1) lit. a) ºi b) cuprind:

     (i) competenþa de a exercita drepturi de vot;

      (ii) competenþa de a numi membri în consiliul de supraveghere, directoratul, consiliul de administraþie sau alte 
organe care reprezintã operatorul economic din punct de vedere juridic.

(3) În sensul alin.(1) lit. a), noþiunea "operator economic care desfãºoarã activitate de producere sau de
furnizare de energie" include ºi activitãþile de producere ºi furnizare de gaze naturale. "

Dupã introducerea capitolului sus-menþionat, dispoziþiile Actului constitutiv se renumeroteazã,
astfel CAPITOLUL 9 "Dispoziþii finale" devine CAPITOLUL 10, iar Articolul 39 devine Articolul 40
care se modificã ºi va avea urmãtorul cuprins:

"Prevederile prezentului act constitutiv se completeazã cu dispoziþiile Legii societaþilor nr. 31/1990,
republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, Ordonanþei de Urgenþã nr.109/2011 privind guvernanþa
corporativã a întreprinderilor publice, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, ale Codului civil ºi ale actelor
normative aplicabile pieþei de capital."

La ANEXA nr. 2 la Actul constitutiv al Companiei Naþionale de Transport al Energiei Electrice
"Transelectrica"- SA "Limitele de competenþã ale Directoratului, Consiliului de Supraveghere ºi
Adunãrii generale a acþionarilor vizând contractele ºi operaþiunile la nivelul Societãþii" se introduce
un nou punct, punctul 7, cu urmãtorul conþinut:

Nr. crt.

Contracte, credite ºi operaþiuni Competenþa de aprobare

Tip de contract/operaþiune
Valoare
contract/
operaþiune

Directorat
Consiliul de
Supraveghere

Adunarea
generalã a
acþionarilor

7.

constituirea sau participarea
la constituirea unor societãþi
sau încheierea de cãtre
Societate a oricãrui tip de
parteneriat, asociere în
participaþie sau a unui alt
acord de distribuire a
profitului.

Aprobã Avizeazã Se informeazã

2. Aprobarea achiziþiei de servicii juridice de consultanþã, de asistenþã ºi/sau de reprezentare necesare CNTEE
Transelectrica SA, în temeiul OUG nr. 26/2012 privind unele mãsuri de reducere a cheltuielilor publice ºi
întãrirea disciplinei financiare ºi de modificare ºi completare a unor acte normative.

3. Informare privind încheierea contractului subsecvent aferent celui de-al II-lea an de derulare conform acordului
cadru C261/2012 "Linie de credit bancar revolving" ºi constituirea garanþiilor asupra creanþelor ºi conturilor bancare.

4. Informare privind emisiunea inauguralã de obligaþiuni a CNTEE Transelectrica SA.

5. Informare privind prescrierea dreptului de a solicita plata dividendelor neridicate în termen de 3 ani.

6. Stabilirea datei de 19.05.2014 ca datã de înregistrare a acþionarilor asupra cãrora se vor rãsfrânge efectele
Hotãrârii Adunãrii Generale Extraordinare a Acþionarilor.

7. Împuternicirea preºedintelui de ºedinþã pentru semnarea Hotãrârii Adunãrii Generale Extraordinare a
Acþionarilor, a documentelor necesare privind înregistrarea Hotãrârii Adunãrii generale extraordinare a acþionarilor
la Oficiul Registrului Comerþului de pe lângã Tribunalul Bucureºti ºi publicarea acesteia în condiþiile legii.

În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data mentionatã, Adunarea generalã extraordinarã a
acþionarilor se va þine la data de 30.04.2014, ora 11.30, în clãdirea "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 - 4,
sector 3, Bucureºti, etaj 11, Sala de ºedinte nr. 1112, cu aceeaºi ordine de zi. 

Propunerea privind data de înregistrare a acþionarilor asupra cãrora se vor rãsfrânge efectele Hotãrârii Adunãrii
generale extraordinare a acþionarilor societãþii, datã ce urmeazã a fi stabilitã de Adunarea generalã
extraordinarã a acþionarilor, este 19.05.2014. 

Proiectul de Hotãrâre a Adunãrii generale extraordinare a acþionarilor, documentele ºi materialele de ºedintã
sunt disponibile începând cu data de 28.03.2014 în format electronic pe website-ul societãþii
(www.transelectrica.ro), pagina Relaþii investitori ºi rapoarte financiare / AGA sau pot fi obþinute la adresa:
"PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 - 4, sector 3, Bucureºti, în zilele lucrãtoare, între orele 8,00 - 15,00. 

Formularul de procurã specialã atât în limba românã, cât si în limba englezã, va fi disponibil si în format
electronic pe website-ul societãþii (www.transelectrica.ro) începând cu data de 28.03.2014 conform
Dispunerii de mãsuri nr. 26/20.12.2012 a Comisiei Naþionale a Valorilor Mobiliare.

Acþionarii reprezentând, individual sau împreunã, cel puþin 5% din capitalul social, au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunãrii generale, cu condiþia ca fiecare punct sã fie însoþit de o
justificare sau de un proiect de hotãrâre propus spre adoptare de adunarea generalã, în termen de cel mult 15
zile de la data publicãrii convocãrii, respectiv 14.04.2014, ora 11.30;

- de a prezenta proiecte de hotãrâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a
adunãrii generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicãrii convocãrii, respectiv  14.04.2014, ora 11.30;

- drepturile prevãzute mai sus pot fi exercitate numai în scris, transmise în atenþia doamnei Dida Valentina
Mihai la fax. 021.303.5610 sau la adresa de e-mail: valentina.mihai@transelectrica.ro.

Fiecare acþionar are dreptul sã adreseze întrebãri privind punctele de pe ordinea de zi a adunãrii generale, la care 
se va rãspunde inclusiv prin postarea rãspunsului pe website-ul societãþii. Întrebãrile vor putea fi transmise în
scris fie prin poºtã sau servicii de curierat (clãdirea "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 - 4, sector 3,
Bucureºti), fie prin mijloace electronice (e-mail: valentina.mihai@transelectrica.ro). 

În vederea identificãrii ºi a dovedirii calitãþii de acþionar a unei persoane juridice care adreseazã întrebãri în
conformitate cu art. 13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 sau care face propuneri pentru completarea ordinii
de zi în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) lit. a) al aceluiaºi regulament, Compania Naþionalã de
Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA poate solicita respectivei persoane prezentarea
documentelor prevãzute în Dispunerea de mãsuri nr. 26/20.12.2012 a Comisiei Naþionale a Valorilor Mobiliare. 

Pentru identificarea acþionarului persoanã fizicã, ce adreseazã întrebãri sau care face propuneri pentru
completarea ordinii de zi, acesta va anexa cererii ºi copii ale documentelor care sã îi ateste identitatea.

Acþionarii înregistraþi la data de referintã au posibilitatea de a vota prin corespondenþã, înainte de adunarea
generalã, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenþã pus la dispoziþie începând cu data de 28.03.2014,
pe website-ul societãþii (www.transelectrica.ro), pagina Relatii investitori ºi rapoarte financiare / AGA. 

În cazul în care convocatorul iniþial va fi completat ulterior cu puncte noi pe ordinea de zi, Compania Naþionalã
de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA va pune la dispoziþia acþionarilor formularul de vot prin
corespondenþã ºi procura specialã, materialele de ºedinþã ºi proiectul de hotãrâre, actualizate, pânã la data de
17.04.2014, datã anterioarã datei de referinþã.

Formularele de vot prin corespondenþã atât în limba românã, cât ºi în limba englezã, vor fi disponibile ºi în format
electronic pe website-ul societãþii. În cazul acþionarilor persoane juridice calitatea de reprezentant legal se
dovedeºte cu documentele cerute prin Dispunerea de mãsuri nr. 26/20.12.2012 a Comisiei Naþionale a Valorilor
Mobiliare.

Formularele de vot prin corespondenþã fie în limba românã, fie în limba englezã, pentru persoanele fizice,
completate de cãtre acþionari ºi însoþite de o copie a actului de identitate a acþionarului persoanã fizicã,  precum 
ºi pentru persoanele juridice, vor trebui sã parvinã în original, prin poºtã sau prin servicii de curierat, clãdirea
"PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 - 4, sector 3, Bucureºti, pânã la data de 25.04.2014, ora 11.30.

În cazul procurii speciale acordatã de cãtre un acþionar unei instituþii de credit care presteazã servicii de custodie,
aceasta va fi semnatã de respectivul acþionar ºi va fi însotitã de o declaraþie pe proprie rãspundere datã de
reprezentanþii instituþiei de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procurã specialã, din care sã
reiasã dispoziþiile prevãzute în Dispunerea de mãsuri nr. 26/20.12.2012 a Comisiei Naþionale a Valorilor Mobiliare.

La adunare pot participa ºi vota numai acþionarii înscriºi la data de referinþã de 18.04.2014, personal sau prin
reprezentanþi, în baza unei procuri speciale, conform dispoziþiilor legale. Procura specialã în original, fie în limba
românã, fie în limba englezã, se depune pânã la data de 25.04.2014, ora 11.30, clãdirea "PLATINUM Center", 
str. Olteni nr. 2 - 4, sector 3, Bucureºti sau semnatã electronic cu semnãturã electronicã extinsã, conform
prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnãtura electronicã, prin e-mail la adresa:
valentina.mihai@transelectrica.ro, sub sancþiunea prevãzutã de art. 125 alin. (3) din Legea nr. 31/1990,
modificatã prin Legea nr. 441/2006. Informaþii suplimentare se pot obþine la telefon 021.303.5611. 

ªtefan-Doru Bucãtaru
Director General Executiv
Preºedinte al Directoratului


