
 

                                                                                                                                                                                                                      

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 297/2004 şi Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM 
Data raportului: 29 februarie 2012 

Denumirea entităţii emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA 
Sediul social: Bucuresti, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1 
Punct de lucru: Bucuresti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3 
Numărul de telefon/fax: 0213035611 / 0213035610 
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: 13328043 
Număr de ordine în Registrul Comerţului: J40/8060/2000 
Capital social subscris şi vărsat: 733.031.420 RON 
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti 
 
Eveniment important de raportat:  
 
HOTĂRÂREA nr. 3 a Adunării generale ordinare a actionarilor Companiei Nationale de Transport al 
Energiei Electrice „Transelectrica”–SA,  înregistrată la Oficiul National al Registrului Comertului de pe 
lângă Tribunalul Bucuresti sub nr. J 40/8060/2000, CUI 13328043 
 
Având în vedere Convocarea Adunării generale ordinare a actionarilor Companiei Nationale de Transport al 
Energiei Electrice „Transelectrica”–SA din 29 februarie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a 
IV-a, nr. 307/27.01.2012 si în Ziarul Financiar nr. 3329/31.01.2012 si afisată pe site-ul societătii 
(www.transelectrica.ro) ;   
In temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările 
ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificările si completările ulterioare, ale 
Regulamentelor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitentii si operationale cu valori 
mobiliare si nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor în cadrul adunărilor generale ale 
societătilor comerciale, precum si ale Procesului verbal al Adunării generale ordinare a actionarilor din data de 29 
februarie 2012, reprezentantii Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri în Adunarea generală a 
actionarilor si actionarii persoane fizice si juridice la Compania Natională de Transport al Energiei Electrice 
„Transelectrica”–SA, emit următoarea 
 

          HOTĂRÂRE : 
 

1. Se aprobă declansarea procedurii legale de selectare a noilor administratori executiv/neexecutivi la 
Compania Natională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, conform prevederilor OUG nr. 
109/2011. 

2. Se stabileste data de 16 martie 2012 ca dată de înregistrare a actionarilor asupra cărora se vor 
răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor. 
 3. Se împuterniceste domnul Octavian LOHAN, în calitate de presedinte de sedintă, să semneze 
Hotărârea Adunării generale ordinare a actionarilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice 
„Transelectrica”–SA, precum si documentele necesare privind înregistrarea si publicarea Hotărârii Adunării 
generale ordinare a actionarilor la Oficiul National al Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Bucuresti. 
Domnul Octavian LOHAN poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalitătilor de publicitate 
si înregistrare a Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor. 
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