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CONVOCAREA ADUNÃRII GENERALE
ORDINARE A ACÞIONARILOR

Directoratul Companiei Naþionale de Transport al Energiei Electrice
"Transelectrica"-SA, cu sediul social în Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33,
sector 1, Bucuresti, 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 ºi completãrile ulterioare, ale
Regulamentelor Comisiei Naþionale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind
emitenþii ºi operaþiunile cu valori mobiliare ºi nr. 6/2009 privind exercitarea
anumitor drepturi ale acþionarilor în cadrul adunãrilor generale ale societãþilor ºi 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 ordinarã a acþionarilor la data de 29.04.2014, ora
10:00, în clãdirea "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 - 4, sector 3, Bucureºti,
etaj. 11, Sala de ºedinþe nr. 1112, pentru toþi acþionarii înregistraþi în Registrul
acþionarilor Societãþii la sfârºitul zilei de 18.04.2014, cu urmãtoarea 

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea Situaþiilor financiare anuale separate pentru exerciþiul
financiar al anului 2013 ale Companiei Naþionale de Transport al Energiei Electrice
"Transelectrica"-SA, întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului
Ministerului Finanþelor Publice nr. 1286/2012 cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare, pe baza rapoartelor Directoratului ºi Consiliului de Supraveghere ºi a
Raportului Auditorului Financiar. 

2. Aprobarea Situaþiilor financiare anuale consolidate pentru exerciþiul
financiar al anului 2013 ale Companiei Naþionale de Transport al Energiei Electrice
"Transelectrica"-SA, întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului
Ministerului Finanþelor Publice nr. 1286/2012 cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare, pe baza rapoartelor Directoratului ºi Consiliului de Supraveghere ºi a
Raportului Auditorului Financiar. 

3. Aprobarea repartizãrii profitului net la data de 31 decembrie 2013. 
4. Aprobarea dividendului brut pe acþiune pentru anul 2013. 
5. Aprobarea acoperirii pierderii contabile reportate provenite din aplicarea

IAS 29 din sumele înregistrate în contul "Ajustãri ale capitalului social".
6. Aprobarea raportului anual privind activitatea economico-financiarã a

Companiei Naþionale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA,
conform prevederilor art. 227 din Legea nr. 297/2004 privind piaþa de capital ºi ale
Anexei nr. 32 la Regulamentul CNVM nr. 1/2006, pentru exercitiul financiar
încheiat la data de 31 decembrie 2013.

7. Descãrcarea de gestiune a membrilor Directoratului ºi a membrilor
Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2013.

8. Aprobarea Bugetului de Venituri ºi Cheltuieli pentru anul 2014 ºi a
estimãrilor pentru anii 2015-2016, precum ºi a Programului de investiþii pe anul
2014 ºi a estimãrilor pentru anii 2015-2016 ale Companiei Naþionale de Transport
al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA.

9.Prezentarea raportului semestrial al Consiliului de Supraveghere al Companiei
Naþionale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA asupra activitãþii
de administrare.

10. Prezentarea raportului Comitetului de Nominalizare ºi Remunerare din
cadrul Consiliului de Supraveghere al  Companiei Naþionale de Transport al Energiei
Electrice "Transelectrica"-SA.

11. Fixarea duratei minime a contractului de audit financiar.
12. Alegerea, prin vot majoritar, a doi membri ai Consiliului de Supraveghere al

Companiei Naþionale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, pentru
un mandat identic ca datã de expirare cu mandatele  membrilor aleºi prin HAGOA nr.
4/30.05.2013, pe poziþiile ocupate de administratori provizorii.

13. Desemnarea unui împuternicit al acþionarilor pentru semnarea în numele
Societãþii a contractelor de mandat cu membrii Consiliului de Supraveghere al
Companiei Naþionale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA.

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

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

Data limitã pânã la care se pot face propunerile privind candidaþii pentru
posturile de administratori este 22.04.2014, ora 10:00, iar lista cuprinzând
informaþii cu privire la numele, localitatea de domiciliu ºi calificarea profesionalã 
ale persoanelor propuse pentru funcþia de administrator se aflã la dispoziþia
acþionarilor, putând fi consultatã ºi completatã de aceºtia.  În cazul în care nu se va 

întruni cvorumul necesar la data menþionatã, Adunarea generalã ordinarã a
acþionarilor se va þine la data de 30.04.2014, ora 10:00, în clãdirea "PLATINUM
Center", str. Olteni nr. 2 - 4, sector 3, Bucureºti, etaj. 11, Sala de ºedinþe nr.1112,
cu aceeaºi ordine de zi. 

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

Proiectul de Hotãrâre a Adunãrii generale ordinare a acþionarilor, documentele ºi
materialele de ºedinþã 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 ºi în limba englezã, va fi
disponibil ºi 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 10:00;

- 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 10:00;

- 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 referinþã 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 Relaþii 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, Bucuresti, pânã la data
de 25.04.2014, ora 10:00.

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 însoþitã de o declaraþie pe proprie rãspundere datã de reprezentanþii
instituþiei de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procura
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 10:00, 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


