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Raport curent conform prevederilor Legii nr. 297/2004, Regulamentului CNVM nr. 1/2006 şi Codului BVB

Compania NaŃională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” SA informează acŃionarii şi investitorii că, în conformitate cu atribuŃiile sale potrivit prevederilor
statutare si legale, ca urmare a încetării prin acordul părŃilor în data de 10 mai 2014, a calităŃii de Preşedinte al Directoratului a domnului , Consiliul
de Supraveghere a decis prin Decizia nr. 15870/09.05.2014, numirea în funcŃia de Preşedinte al Directoratului, denumit alternativ Director General Executiv sau Chief
Executive Officer – „CEO” – al SocietăŃii, începând cu data de 11 mai 2014, a domnului . Mandatul se acordă pentru perioada rămasă din durata de valabilitate
a mandatului predecesorului său.

Domnul TEAU preia funcŃia de Preşedinte al Directoratului dupa ce a îndeplinit, începând cu data de 25 iunie 2013, funcŃia de Preşedinte al Consiliului de Supraveghere
al CNTEE Transelectrica SA, calitate care a încetat, cu respectarea dispoziŃiilor Legii nr. 31/1990 a societăŃilor, odată cu numirea în funcŃia de Preşedinte al Directoratului.
Domnul TEAU este Preşedinte al Camerei ConsultanŃilor Fiscali din Romania, a ocupat funcŃia de director general şi administrator în cadrul societaŃilor Lasselsberger S.A.
Bucureşti şi Sanex S.A. Cluj-Napoca, precum şi mai multe funcŃii de conducere în domeniul financiar-contabil. Domnul TEAU a activat şi în domeniul academic, în cadrul
FacultăŃii de Contabilitate şi Informatică de Gestiune – ASE Bucureşti, este doctor în economie din anul 2002 şi deŃine titlurile profesionale de consultant fiscal, expert
contabil şi auditor financiar.

Şi în perioada următoare, Directoratul Companiei naŃionale se va concentra asupra derulării programelor de investiŃii şi de optimizare a cheltuielilor operaŃionale şi
financiare în scopul atingerii obiectivelor asumate prin Planul de administrare şi prin Bugetul aferent perioadei 2014-2015-2016, aprobate de acŃionari şi de Guvern.
Conducând o echipă de specialişti în domeniile energetic şi financiar din Directorat, domnul TEAU va continua să acorde o atenŃie deosebită creşterii performanŃei financiare,
îmbunătăŃirii capitalizării bursiere şi politicii de dividende, fără a pune o presiune nejustificată asupra tarifelor practicate de Compania naŃională pentru prestarea serviciilor
de transport şi sistem. O prioritate imediată la preluarea mandatului său de Preşedinte al Directoratului, va fi continuarea şi finalizarea cu succes a proiectului de optimizare
organizaŃională, care urmăreşte introducerea unui cadru just şi echitabil de recompensare a performanŃei anagajaŃilor Companiei naŃionale, dar şi de îndeplinire a
standardelor de responsabilitate sociala corporativă asumate.

Pentru CNTEE Transelectrica SA, domnul BUCĂTARU a îndeplinit iniŃial funcŃia de membru al Consiliului de Supraveghere şi ulterior a fost primul preşedinte de
Directorat numit, în data de 16 septembrie 2013, în urma implementării guvernanŃei corporative la nivelul Companiei naŃionale. Aportul deosebit al domnului BUCĂTARU s-a
materializat in elaborarea unei strategii de dezvoltare sustenabilă a Companiei naŃionale bazată pe creşterea performanŃei financiare, pe diversificarea surselor de finanŃare
prin încheierea cu succes a primei emisiuni de obligatiuni corporative şi pe accelerarea programelor de investiŃii ca sursă principală de eficientizare operaŃională şi de
îndeplinire a misiunii Companiei naŃionale de a dezvolta şi opera Sistemul Electroenergetic NaŃional în condiŃii de siguranŃă, eficienŃă şi responsabilitate.

Implementarea strategiei de dezvoltare, pe durata mandatului său de Preşedinte al Directoratului, sub coordonarea Consiliului de Supraveghere prezidat de domnul
TEAU, s-a reflectat în rezultatele financiare despre care acŃionarii şi investitorii au fost informaŃi regulat, cu respectarea politicii de piaŃă de capital şi de guvernanŃă
corporativă.
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