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CONVOCAREA ADUNÃRII GENERALE ORDINARE A ACÞIONARILOR

Directoratul Companiei Naþionale de Transport al Energiei Electrice
"Transelectrica"-SA, societate administratã în sistem dualist, 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,
("Compania"), întrunit în data de 25 februarie 2016 în conformitate cu prevederile
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 ºi ale art. 15 alin. (1) din Actul
constitutiv al Companiei, actualizat la data de 23 martie 2015, convoacã Adunarea
generalã ordinarã a acþionarilor la data de 28 martie 2016, ora 11.00, în Bucureºti,
Sector 3, str. Olteni nr. 2 - 4, clãdirea "PLATINUM Center" etaj 11, Sala de ºedinþe nr.
1112, pentru toþi acþionarii înregistraþi în Registrul acþionarilor Companiei la sfârºitul
zilei de 18 martie 2016, cu urmãtoarea 

ORDINE DE ZI: 

1. Aprobarea Programului de investiþii pe exerciþiul financiar 2016 ºi a
estimãrilor pentru anii 2017 ºi 2018; 

2. Aprobarea Bugetului de Venituri ºi Cheltuieli pe anul 2016 al C.N.T.E.E.
Transelectrica S.A., precum ºi a estimãrilor pentru anii 2017 ºi 2018;

3. Aprobarea Politicii privind distribuþia de dividende a CNTEE Transelectrica SA;
4. Stabilirea datei de 14 aprilie 2016 ca datã de înregistrare a acþionarilor

asupra cãrora se vor rãsfrânge efectele Hotãrârii Adunãrii generale ordinare a
acþionarilor;

5. Împuternicirea preºedintelui de ºedinþã pentru semnarea Hotãrârii Adunãrii
Generale Ordinare a Acþionarilor, a documentelor necesare privind înregistrarea ºi
publicarea Hotãrârii adunãrii generale ordinare a Acþionarilor la Oficiul Registrului
Comerþului de pe lângã Tribunalul Bucureºti.

În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data menþionatã, Adunarea
generalã ordinarã a acþionarilor se va þine la data de 29 martie 2016, ora 11.00, în
Bucureºti, Sector 3, str. Olteni nr. 2 - 4, clãdirea "PLATINUM Center" 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 Companiei,
datã ce urmeazã a fi stabilitã de Adunarea generalã ordinarã a acþionarilor, este
14 aprilie 2016.

Proiectul de Hotãrâre a Adunãrii generale ordinare a acþionarilor, documentele ºi 
materialele de ºedinþã sunt disponibile începând cu data de 25 februarie 2016, în
format electronic, atât în limba românã, cât ºi în limba englezã, pe website-ul
Companiei (www.transelectrica.ro), pagina Relaþii investitori/AGA sau pot fi
obþinute la adresa: "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 - 4, sector 3, Bucureºti, în
zilele lucrãtoare, între orele 08.00- 15.00. 

Formularul de împuternicire specialã atât în limba românã, cât ºi în limba
englezã, conform art. 17^2 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, va fi disponibil ºi în format electronic pe website-ul
Companiei (www.transelectrica.ro) începând cu data de 25 februarie 2016.

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 adunãrii generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicãrii
convocãrii, respectiv 11 martie 2016, ora 16.00; 

- 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 11 martie 2016, ora 16.00;

- drepturile prevãzute mai sus pot fi exercitate numai în scris ºi transmise în
atenþia doamnei Irina Rãcãnel prin fax. la numãrul: +4021.303.56.10 sau prin email
la adresa: irina.racanel@transelectrica.ro. 

Acþionarii înregistraþi la data de referinþã în Registrul acþionarilor CNTEE
Transelectrica SA, comunicat de Depozitarul Central, care deþin direct sau indirect o
participaþie de cel puþin 5% din capitalul social al Companiei, au obligaþia sã
completeze ºi sã depunã o declaraþie pe proprie rãspundere datã în temeiul
prevederilor art. 34 alin. 2 din Legea energiei electrice ºi a gazelor naturale nr.

123/2012, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, ºi ale art. 17 alin. 8 ºi art. 39 din 
Actul constitutiv al CNTEE Transelectrica SA. Declaraþia va fi însoþitã de sumarul
poziþiilor în cont la zi/extrasul de cont din care sã reiasã portofoliul acþiunilor deþinute 
de acesta la operatorii economici care desfãºoarã activitate de producere sau de
furnizare de energie, emis de Participant/Depozitarul Central. 

Modelul de declaraþie va fi postat atât în limba românã, cât ºi în limba englezã
pe site-ul Companiei, odatã cu formularele de vot prin corespondenþã ºi de
împuternicire specialã. Totodatã, modelul de declaraþie poate fi obþinut ºi la adresa:
"PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 - 4, sector 3, Bucureºti, în zilele lucrãtoare,
între orele 08.00- 15.00. 

Responsabilitatea declaraþiilor în ceea ce priveºte respectarea prevederilor
legale ºi statutare aplicabile revine în exclusivitate fiecãrui acþionar în parte (art.
326 Codul penal aprobat prin Legea nr. 286/2009 cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare).

Declaraþia însoþitã de extrasul de cont/ sumarul poziþiilor în cont la zi va fi
completatã, semnatã de cãtre acþionar ºi predatã, în original Companiei, anterior
ºedinþei Adunãrii generale a acþionarilor.

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 
Companiei. Întrebãrile vor putea fi transmise în scris, fie prin poºtã sau servicii de curierat
(la adresa: Bucureºti, Sector 3, str. Olteni nr. 2 - 4, clãdirea "PLATINUM Center"), fie prin
mijloace electronice (e-mail: irina.racanel@transelectrica.ro). 

Compania poate solicita prezentarea documentelor prevãzute în art. 11^1 din
Regulamentul CNVM nr. 6/2009 cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, în vederea
identificãrii ºi a dovedirii calitãþii de acþionar a unei persoane juridice sau a unei
entitãþi fãrã personalitate juridicã care adreseazã întrebãri sau care face propuneri
pentru completarea ordinii de zi. 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 25 februarie 2016, pe
website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina Relaþii investitori/ AGA. 

În cazul în care convocatorul iniþial va fi completat ulterior cu puncte noi pe
ordinea de zi, Compania va pune la dispoziþia acþionarilor formularul de vot prin
corespondenþã ºi împuternicirea specialã, materialele de ºedinþã ºi proiectul de
hotãrâre, actualizate, pânã la data de 16 martie 2016, 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 Companiei. În cazul
acþionarilor persoane juridice sau a entitãþilor fãrã personalitate juridicã, calitatea de 
reprezentant legal se dovedeºte cu documentele prevãzute în art. 11^ 1 din
Regulamentul CNVM nr. 6/2009 cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

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, la adresa: clãdirea 
"PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2-4, cod poºtal 030786, sector 3, Bucureºti,
pânã la data de 28 martie 2016, ora 10.00, pentru prima convocare, respectiv pânã 
la data de 29 martie 2016, ora 10.00, pentru a doua convocare.

La data convocãrii, capitalul social al CNTEE Transelectrica SA este de
733.031.420 lei ºi este format din 73.303.142 acþiuni nominative, dematerializate,
cu valoarea nominalã de 10 lei, fiecare acþiune dând dreptul la un vot în Adunarea
generalã ordinarã a acþionarilor.

La adunare pot participa ºi vota numai acþionarii înscriºi la data de referinþã de
18 martie 2016, personal sau prin reprezentanþi, în baza unei împuterniciri speciale
sau a unei împuterniciri generale, în condiþiile art. 243 alin. 6, 61-65 din Legea nr.
297/2004 privind piaþa de capital. Un acþionar poate participa la adunare prin
reprezentant cu împuternicire generalã, dacã împuternicirea este acordatã de cãtre
acþionar, în calitate de client, doar unui intermediar definit conform art. 2 alin.1, pct.
14 din Legea 297/2004 privind piaþa de capital sau unui avocat. 

În cazul împuternicirii 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 împuternicire
specialã, din care sã reiasã dispoziþiile prevãzute în art. 17^1 alin.1 din Regulamentul 
CNVM nr. 6/2009 cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Împuternicirea specialã/generalã în original, fie în limba românã, fie în limba
englezã, se depune pânã la data de 28 martie 2016, ora 10.00, pentru prima
convocare, respectiv pânã la data de 29 martie 2016, ora 10.00, pentru a doua
convocare, la adresa Bucureºti, Sector 3, str. Olteni nr. 2 - 4, clãdirea "PLATINUM
Center" sau semnatã electronic cu semnãturã electronicã extinsã, conform
prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnãtura electronicã, prin e-mail la adresa:
irina.racanel@transelectrica.ro, sub sancþiunea prevãzutã de art. 125 alin. (3) din
Legea societãþilor nr. 31/1990, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare. 
Informaþii suplimentare se pot obþine la telefon +40 722.314.610.

Ion-Toni TEAU
Director General Executiv

Preºedinte al Directoratului


