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HOTARAREA NR. 1 a Adunãrii Generale Ordinare a Acþionarilor  Companiei Naþionale de Transport
al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA din 29 aprilie 2014

Având în vedere convocarea Adunãrii Generale Ordinare a Acþionarilor Companiei Naþionale de Transport al

Energiei Electrice "Transelectrica"-SA,

Adunarea Generalã Ordinarã a Acþionarilor Companiei Naþionale de Transport al Energiei Electrice

"Transelectrica"-SA, societate administratã în sistem dualist, înfiinþatã ºi funcþionând în conformitate cu

legislaþia românã, înregistratã la Oficiul Naþional al Registrului Comerþului de pe lângã Tribunalul Bucureºti sub

nr. J40/8060/2000, CUI 13328043, cu sediul social în municipiul Bucureºti, Bdul. General Gheorghe Magheru

nr. 33, sector 1, capital social subscris ºi vãrsat 733.031.420 lei, fiind împãrþit în 73.303.142 acþiuni

nominative, ordinare ºi dematerializate, având o valoare nominalã de 10 lei fiecare, întrunitã în ºedinþã în data

29 aprilie 2014, ora 10.00,

la care au fost prezenþi acþionari reprezentând 74,62057% din capitalul social ºi 74,62057% din totalul

drepturilor de vot,

în temeiul prevederilor Legii societãþilor nr. 31/1990, 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, emite urmãtoarea

H O T A R A R E

Asupra punctelor aflate pe ordinea de zi la nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 16 ºi 17, dupã cum urmeaza:

1. Cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acþionarilor reprezentând 100% din
totalul numãrului de voturi exprimate valabil, se aprobã situaþiile 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. Cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acþionarilor reprezentând 100% din
totalul numãrului de voturi exprimate valabil, se aprobã situaþiile 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. Cu privire la punctul 3 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acþionarilor reprezentând
99,99998% din totalul numãrului de voturi exprimate valabil, se aprobã repartizarea profitului net la data

de 31 decembrie 2013, in suma de 203.344.462 lei, astfel:

Destinaþia Suma (lei)

Profit contabil rãmas dupã deducerea impozitului pe profit la data de 31 decembrie 2012 203.344.462

Repartizare profit contabil pe urmãtoarele destinaþii:

Rezerva legalã (5%) 11.212.274

Alte repartizari prevazute de lege

Participarea salariaþilor la profit (cheltuiala cu provizion in 2013) 2.416.600

Dividende cuvenite acþionarilor 163.319.400

Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanþare 26.396.188

Profit nerepartizat -

4. Cu privire la punctul 4 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acþionarilor reprezentând 100% din
totalul numãrului de voturi exprimate valabil, se aprobã dividendul brut pe acþiune pentru anul 2013 în

valoare de 2,228 lei, se stabileºte data de înregistrare: 19.05.2014, se stabileºte plata începând cu data de

26.06.2014 ºi se stabileºte modalitatea de platã, astfel:

– direct de cãtre Compania Naþionalã de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, pentru

acþionarii semnificativi;

– prin intermediul Depozitarului Central, pentru acþionarii persoane fizice ºi juridice care deþin acþiuni

Transelectrica în conturi la Participanþii la Sistemul Depozitarului (Societãþi de servicii de investiþii

financiare, bãnci etc.), dacã: (i) acþionarii au împuternicit Participanþii sã le colecteze dividendele; ºi (ii)

Participanþii au contract cu Depozitarul Central pentru plata dividendelor.

– prin intermediul unui agent de platã, pentru acþionarii care acþioneazã în nume propriu.

Nu se percep acþionarilor comisioane la plata dividendelor, indiferent de modalitatea de platã utilizatã.

5. Cu privire la punctul 5 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acþionarilor reprezentând
99,92998% din totalul numãrului de voturi exprimate valabil, se aproba acoperirea pierderii contabile

reportate, in suma de 358.494.493 lei, provenite din aplicarea IAS 29 din sumele înregistrate în contul "Ajustãri

ale capitalului social".

6. Cu privire la punctul 6 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acþionarilor reprezentând 100% din
totalul numãrului de voturi exprimate valabil, se aprobã raportul 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. Cu privire la punctul 7 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acþionarilor reprezentând
99,99987% din totalul numãrului de voturi exprimate valabil se aprobã descãrcarea de gestiune a

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

8. Cu privire la punctul 8 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acþionarilor reprezentând 98,06639%
din totalul numãrului de voturi exprimate valabil se aproba Bugetul de Venituri ºi Cheltuieli pentru anul 2014

ºi estimãrile pentru anii 2015-2016, precum ºi Programul de investiþii pe anul 2014 ºi estimãrile pentru anii

2015-2016 ale Companiei Naþionale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA.

9. Cu privire la punctul 11 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acþionarilor reprezentând
99,92998% din totalul numãrului de voturi exprimate valabil, se aprobã durata minima a contractului de

audit financiar de  3 ani.

10. Cu privire la punctul 16 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acþionarilor reprezentând 100%
din totalul numãrului de voturi exprimate valabil se stabileºte data de 19.05.2014 ca datã de înregistrare a

acþionarilor asupra cãrora se vor rãsfrânge efectele prezentei Hotãrâri a Adunãrii Generale Ordinare a

Acþionarilor.

11. Cu privire la punctul 17 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acþionarilor reprezentând 100%
din totalul numãrului de voturi exprimate valabil, se împuterniceste preºedintele de ºedinþã, domnul

ªtefan-Doru Bucãtaru sã semneze Hotãrârea Adunãrii Generale Ordinare a Acþionarilor, precum ºi documentele

necesare privind înregistrarea Hotãrârii Adunãrii Generale Ordinare a Acþionarilor la Oficiul Registrului

Comerþului de pe lânga Tribunalul Bucureºti ºi publicarea acesteia în condiþiile legii. Domnul ªtefan-Doru

Bucãtaru poate sã împuterniceascã alte persoane pentru îndeplinirea formalitãþilor de publicitate ºi înregistrare

a Hotãrârii Adunãrii Generale Ordinare a Acþionarilor.

HOTARAREA NR. 2 a Adunãrii Generale Ordinare a Acþionarilor Companiei Naþionale de Transport
al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA din 29 aprilie 2014

Având în vedere convocarea Adunãrii Generale Ordinare a Acþionarilor Companiei Naþionale de Transport al

Energiei Electrice "Transelectrica"-SA,

Adunarea Generalã Ordinarã a Acþionarilor Companiei Naþionale de Transport al Energiei Electrice

"Transelectrica"-SA, societate administratã în sistem dualist, înfiinþatã ºi funcþionând în conformitate cu

legislaþia românã, înregistratã la Oficiul Naþional al Registrului Comerþului de pe lângã Tribunalul Bucureºti sub

nr. J40/8060/2000, CUI 13328043, cu sediul social în municipiul Bucureºti, Bdul. General Gheorghe Magheru

nr. 33, sector 1, capital social subscris ºi vãrsat 733.031.420 lei, fiind împãrþit în 73.303.142 acþiuni

nominative, ordinare ºi dematerializate, având o valoare nominalã de 10 lei fiecare, întrunitã în ºedinþã în data

29 aprilie 2014, ora 10.00,

la care au fost prezenþi acþionari reprezentând 74,62057% din capitalul social ºi 74,62057% din totalul

drepturilor de vot,

în temeiul prevederilor Legii societãþilor nr. 31/1990, 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, emite

urmãtoarea

H O T A R A R E

Asupra punctelor aflate pe ordinea de zi la nr. 12, 13, 14, 15, 16 ºi 17, dupã cum urmeaza:

1. Cu privire la punctul 12 de pe ordinea de zi, cu votul "impotriva" al acþionarilor reprezentând

78,96962% din totalul numãrului de voturi exprimate valabil, se respinge prin vot numirea dlui.
DRAGOS ANDREI în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere pentru un mandat identic ca datã de

expirare cu mandatul membrilor aleºi prin HAGOA nr. 4/30.05.2013, respectiv pânã la data de 30.05.2017.

2. Cu privire la punctul 12 de pe ordinea de zi, cu votul "impotriva" al acþionarilor reprezentând
78,72843% din totalul numãrului de voturi exprimate valabil, se respinge prin vot numirea dlui.
DUMITRU REMUS VULPESCU în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere pentru un mandat identic

ca datã de expirare cu mandatul membrilor aleºi prin HAGOA nr. 4/30.05.2013, respectiv pânã la data de

30.05.2017.

3. Cu privire la punctul 13 de pe ordinea de zi, nu s-a imputernicit un reprezentant al actionarilor
pentru semnarea în numele Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA a

contractelor de mandat cu membrii numiti în urma votului exprimat la punctul 12 al ordinii de zi.

4. Cu privire la punctul 14 de pe ordinea de zi, cu votul "impotriva" al acþionarilor reprezentând
78,64885% din totalul numãrului de voturi exprimate valabil, se respinge modificarea modelului de

contract de mandat (inclusiv Anexa nr.1 la contractul de mandat) aprobat prin Hotararea Adunarii Generale a

Actionarilor nr. 8/06.11.2013, astfel:

a) La Art. 2 "Durata contractului" la alin. 2.1 se introduce o noua teza având urmãtorul cuprins: "In situaþia

numirii unui nou membru al Consiliului de Supraveghere de cãtre Adunarea Generala a Acþionarilor în urma

încetãrii mandatului unui membru al Consiliului de Supraveghere, durata contractului începe de la data numirii

acestuia de cãtre Adunarea Generala a Acþionarilor ºi este valabil pe durata rãmasã pânã la expirarea

mandatului Consiliului de Supraveghere."

b) La Art. 13, actualul alineat unic devine alin. 1 si se introduce alin. 2 având urmãtorul cuprins: "13.2.

Prezentul contract se aplica în mod corespunzãtor si membrului Consiliului de Supraveghere desemnat

provizoriu de cãtre Consiliul de Supraveghere. Contractul de mandat încheiat cu un membru desemnat

provizoriu de cãtre Consiliul de Supraveghere se semneazã de cãtre preºedintele Consiliului de

Supraveghere, în calitate de reprezentant al Companiei Naþionale de Transport al Energiei Electrice

"Transelectrica" - SA."

c) In Anexa 1 punctul 3 paragraful 5 care în prezent are urmãtorul conþinut:

"La încetarea mandatului, MANDATARUL va avea dreptul de a valorifica toate OAVT neexercitate pana la

data respectiva la preþul mediu ponderat de tranzacþionare al acþiunilor Transelectrica din luna anterioara lunii

in care înceteazã mandatul MANDATARULUI" se modificã astfel:

"In situaþia in care mandatul unui membru al Consiliului de Supraveghere înceteazã prin renunþare la mandat

sau prin acordul pãrþilor MANDATARUL va avea dreptul de a valorifica OAVT neexercitate pânã la data încetãrii

mandatului potrivit mecanismului prevãzut la lit. d) din prezenta anexa."

d) In Anexa 1 punctul 3 dupã paragraful 5 se adaugã un nou paragraf având urmãtorul cuprins:

"Membrii provizorii ai Consiliului de Supraveghere ºi membrii Consiliului de Supraveghere numiþi pentru

ocuparea unui loc vacant au dreptul sã primeascã OAVT numai în cazul în care aceºtia sunt membri ai Consiliului

de Supraveghere în luna noiembrie a anului în care se acorda respectivele OAVT."

e) In Anexa 1 la punctul 4 se completeazã astfel:

"Pentru perioada cuprinsã între data începerii mandatului membrilor Consiliului de Supraveghere ºi sfârºitul

anului 2013 se acordã un bonus anual (denumit în continuare "Bonus 2013") fiecãrui membru al Consiliului de

Supraveghere echivalent cu produsul între remuneraþia fixã lunarã stabilitã în conformitate cu prevederile OUG

nr.109/2011 privind guvernanþa corporativã a întreprinderilor publice ºi numãrul de luni din anul 2013 în care

membrul Consiliului de Supraveghere ºi-a exercitat mandatul.

Bonus 2013 se va acorda numai membrilor Consiliului de Supraveghere al societãþii care îndeplinesc

urmãtoarele condiþii în mod cumulativ:

a) au fost membri ai Consiliului de Supraveghere la data de 31.12.2013;

b) au calitatea de membri ai Consiliului de Supraveghere la data Adunãrii Generale Ordinare a Acþionarilor,

respectiv 29/30.04.2014;

Bonus 2013 se va acorda în termen de 15 zile de la data aprobãrii de cãtre Adunarea Generalã a Acþionarilor

a situaþiilor financiare auditate.

Pentru evitarea oricãror neînþelegeri pentru perioada cuprinsã între data începerii mandatului membrilor

Consiliului de Supraveghere ºi sfârºitul anului 2013 bonus-ul colectiv de performanþã în cuantum de 0,9% din

depãºirea valorii indicatorului de performanþã EBITDA nu se acordã."

5. Cu privire la punctul 15 de pe ordinea de zi, cu votul "impotriva" al acþionarilor reprezentând
79,85398% din totalul numãrului de voturi exprimate valabil se respinge mandatarea Consiliului de
Supraveghere al societãþii sã acorde un bonus anual membrilor Directoratului societãþii, pentru

performanþele înregistrate de societate în anul 2013, în cuantum de pânã la 1.000.000 RON, cumulat, pentru

toþi membrii Directoratului ºi de a implementa un sistem de remunerare a membrilor Directoratului în funcþie de

evoluþia acþiunilor Transelectrica pe piaþa reglementatã administratã de BVB. Criteriile de acordare a bonus-ului

anual ºi a Opþiunilor membrilor Directoratului vor fi stabilite de cãtre Consiliul de Supraveghere.

6. Cu privire la punctul 16 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acþionarilor reprezentând 100%
din totalul numãrului de voturi exprimate valabil se stabileºte data de 19.05.2014 ca datã de înregistrare

a acþionarilor asupra cãrora se vor rãsfrânge efectele prezentei Hotãrâri a Adunãrii Generale Ordinare a

Acþionarilor.

7. Cu privire la punctul 17 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acþionarilor reprezentând 100%
din totalul numãrului de voturi exprimate valabil, se împuterniceste preºedintele de ºedinþã, domnul

ªtefan-Doru Bucãtaru sã semneze Hotãrârea Adunãrii Generale Ordinare a Acþionarilor, precum ºi documentele

necesare privind înregistrarea Hotãrârii Adunãrii Generale Ordinare a Acþionarilor la Oficiul Registrului

Comerþului de pe lânga Tribunalul Bucureºti ºi publicarea acesteia în condiþiile legii. Domnul ªtefan-Doru

Bucãtaru poate sã împuterniceascã alte persoane pentru îndeplinirea formalitãþilor de publicitate ºi înregistrare

a Hotãrârii Adunãrii Generale Ordinare a Acþionarilor.

ªtefan-Doru BUCÃTARU
Director General Executiv

Preºedinte al Directoratului


