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CONVOCATORUL COMPLETAT AL 

ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACŢIONARILOR 

SOCIETĂŢII DE DISTRIBUŢIE ŞI FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE 

“ELECTRICA” S.A. 

 

Consiliul de administraţie al SOCIETĂŢII DE DISTRIBUŢIE ŞI FURNIZARE A ENERGIEI 

ELECTRICE – “ELECTRICA” S.A. (denumită în continuare Societatea sau Electrica), cu sediul social 

în mun. Bucureşti, str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerţului cu 

numărul J40/7425/2000, cod unic de înregistrare RO 13267221, având capitalul social subscris şi vărsat în 

cuantum de 3.459.399.290 lei,  

având în vedere solicitarea acţionarilor Newtyn TE Partners LP, Newtyn Partners LP, Fondul de Pensii 

Administrat Privat ING, Fondul de Pensii Facultative ING Activ, Fondul de Pensii Facultative ING Optim şi 

Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, deţinând împreună peste 15% din capitalul social al 

Electrica, de a convoca o nouă adunare generală a acționarilor având ordinea de zi prezentată mai jos, 

având în vedere solicitarea formulată de către Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi 

Mediului de Afaceri în numele Statului Român prin adresa nr. 103743/05.10.2015, înregistrată de Societate 

sub nr. 9900-21002/05.10.2015 de completare a convocatorului Adunării Generale Extraordinare a 

Acţionarilor (AGEA) Electrica din data de 10 noiembrie 2015, precum şi solicitarea formulată de către 

Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri în numele Statului Român prin 

adresa de revenire nr. 103778/06.10.2015, înregistrată de Societate sub nr. 9900-21222/07.10.2015 de 

completare si modificare a convocatorului Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor (AGEA) Electrica 

din data de 10 noiembrie 2015, 

având în vedere solicitarea de completare si modificare a convocatorului Adunării Generale Extraordinare a 

Acţionarilor (AGEA) Electrica din data de 10 noiembrie 2015 formulată de acţionarii Newtyn TE Partners 

LP, Newtyn Partners LP, Fondul de Pensii Administrat Privat ING prin adresa înregistrată de Societate sub 

nr. 9900-21382/9.10.2015,  

având în vedere solicitarea de completare si modificare a convocatorului Adunării Generale Extraordinare a 

Acţionarilor (AGEA) Electrica din data de 10 noiembrie 2015 formulată de acţionarul Banca Europeană 

pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare prin adresa înregistrată de Societate sub nr. 9900-21494/12.10.2015, 

potrivit procesului-verbal al şedinţei consiliului de administraţie al Societăţii (Consiliul de Administraţie)  

din data de 23 septembrie 2015, potrivit procesului-verbal al şedinţei Consiliului de Administraţie din data 

de 8 octombrie 2015 şi potrivit procesului-verbal al şedinţei Consiliului de Administraţie din data de 13 

octombrie 2015, 

în temeiul dispoziţiilor art 117 1 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările 

ulterioare, ale Regulamentului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenţii si 

operaţiunile cu valori mobiliare, ale Regulamentului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 

privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul adunărilor generale ale societăţilor şi potrivit 

prevederilor actului constitutiv al Societăţii (Actul Constitutiv),  
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COMPLETEAZA ORDINEA DE ZI 
 

a Adunarii Generale Extraordinare a Acţionarilor Societăţii (AGEA) în data de 10 noiembrie 2015, cu 

începere de la ora 10:00 (ora României), la adresa din Bucureşti, sector 1, Şos. Ştefan cel Mare, nr. 1A, cod 

011736, Sala de Conferinţe (sediul FISE Electrica Serv SA). 

În cazul în care, la data menţionată mai sus, ca fiind data primei convocări a şedinţei AGEA nu se întruneşte 

cvorumul de prezenţă, prevăzut de lege şi/sau Actul Constitutiv, se convoacă şi se fixează cea de-a doua 

şedinţă AGEA, pentru data de 11 noiembrie 2015, având aceeaşi ordine de zi, cu începere de la ora 10:00 

(ora României), la sediul social al Societăţii din Bucureşti, sector 1, Str. Grigore Alexandrescu nr. 9, sector 

1, cod 010621, sala de conferinţe Radu Zane. 

Doar persoanele care sunt înregistrate ca acţionari ai Societăţii la sfârşitul zilei de 15 octombrie 2015 (Data 

de Referinţă) în registrul acţionarilor Societăţii ţinut de Depozitarul Central SA au dreptul de a participa şi 

vota în cadrul şedinţei AGEA. În eventualitatea unei a doua convocări a AGEA, Data de Referință rămâne 

aceeași. 

 

AVÂND ÎN VEDERE 

 Ordinea de zi prevăzută prin convocatorul publicat inițial în Monitorul Oficial - Partea a IV - a, nr. 

5359 din data de 25 septembrie 2015, în ziarul Bursa din data de 25 septembrie 2015 precum şi pe 

pagina de web a Electrica la adresa http://www.electrica.ro/adunarea-generala-a-actionarilor-din-10-

noiembrie-2015/ la data de 24 septembrie 2015 pentru AGEA din data de 10 noiembrie 2015, ora 

10:00 (ora României);  

 Solicitarea de completare a ordinii de zi a ședinței AGEA din data de 10 noiembrie 2015, ora 10:00 

(ora României), formulată de acționarul Statul Român reprezentat de Ministerul Energiei, 

Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, care deține acțiuni reprezentând 48,78% din 

capitalul social al Societății, prin adresa nr. 103743/5.10.2015 si prin adresa de revenire nr. 

103778/06.10.2015, precum și dispozițiile legale aplicabile;  

 Solicitarea de completare a ordinii de zi AGEA din data de 10 noiembrie 2015, ora 10:00 (ora 

României) formulată de acţionarii Newtyn TE Partners LP, Newtyn Partners LP, Fondul de Pensii 

Administrat Privat ING, care deţin împreună acţiuni reprezentând 6,15% din capitalul social al 

Societăţii prin adresa înregistrată de Societate sub nr. 9900-21382/9.10.2015,  

 solicitarea de completare si modificare a convocatorului Adunării Generale Extraordinare a 

Acţionarilor (AGEA) Electrica din data de 10 noiembrie 2015 formulată de acţionarul Banca 

Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin adresa înregistrată de Societate sub nr. 

9900/21494/12.10.2015 și 

 procesul-verbal al şedinţei Consiliului de Administraţie din data de 8 octombrie 2015 şi procesul-

verbal al şedinţei Consiliului de Administraţie din data de 13 octombrie 2015, 

http://www.electrica.ro/adunarea-generala-a-actionarilor-din-10-noiembrie-2015/
http://www.electrica.ro/adunarea-generala-a-actionarilor-din-10-noiembrie-2015/
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Ordinea de zi completata a şedinţei AGEA va fi următoarea: 

1. Mandatarea Consiliului de Administraţie al Electrica S.A. („Consiliul de Administraţie”) 

pentru a începe negocierile cu Fondul Proprietatea SA („Fondul Proprietatea”) pentru 

achiziţionarea de către Electrica a întregii participaţii deţinute de Fondul Proprietatea la 

capitalul social al filialelor Electrica, respectiv Electrica Distribuţie Muntenia Nord 

(„EDMN”), Electrica Distribuţie Transilvania Nord („EDTN”), Electrica Distribuţie 

Transilvania Sud („EDTS”) şi Electrica Furnizare SA („Electrica Furnizare”), în următoarele 

termeni şi condiţii: 

1.1 Obiectul achiziţionării: toate deţinerile Fondului Proprietatea la capitalul social al EDMN, 

EDTN, EDTS şi Electrica Furnizare, după cum urmează: 

i. 21,99% din capitalul social al EDMN, respectiv [7.796.022] acţiuni; 

ii. 22% din capitalul social al EDTN, respectiv [8.167.813] acţiuni; 

iii. 21,99% din capitalul social al EDTS, respectiv [9.327.282] acţiuni; 

iv. 22% din capitalul social al Electrica Furnizare, respectiv [1.366.412] acţiuni. 

1.2 Preţul: preţul oferit către Fondul Proprietatea pentru dobândirea deţinerilor descrise în 

paragraful 1.1 va trebui să ţină seama exclusiv de argumentele economice existente pentru 

această achiziţie. La momentul finalizării procesului de negociere, Consiliul de 

Administraţie este obligat să facă public preţul oferit, fie el acceptat sau nu de către Fondul 

Proprietatea, împreună cu argumentaţia economică care a stat la baza ofertei. 

1.3 Perioada negocierii: Consiliul de Administraţie va trebui să încheie procesul de negociere 

până la data de 31.03.2016, încheierea procesului va fi urmată de publicarea preţului oferit 

aşa cum este stipulat în paragraful 1.2. 

2. Împuternicirea Consiliului de Administraţie pentru încheierea tuturor documentelor şi 

contractelor necesare şi îndeplinirea oricărui act, în relaţia cu orice parte, în vederea 

finalizării, implementării şi executării achiziţiei. 

21.  Dacă punctul 2 al ordinii de zi al Adunării nu este aprobat, aprobarea incheierii efective a 

contractului (inclusiv termenii specifici ai acestuia) având ca obiect achiziţionarea de către 

Societate a participaţiilor minoritare deţinute de Fondul Proprietatea S.A. în toate filialele 

Societăţii va fi decisă de Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii, ce va fi 

convocată de către Consiliul de Administraţie a Societăţii în mod prompt după şi în măsura în 

care Consiliul de Administraţie consideră că preţul rezultat ca urmare a negocierilor purtate 

cu Fondul Proprietatea, în conformitate cu pct. 1 de mai sus, este un preţ acceptabil pentru 

Societate. 

3. Modificarea Actului Constitutiv al Societăţii de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice 

ELECTRICA SA, după cum urmează: 

Art. 7, alin.(2) se modifică astfel: „Capitalul social este deţinut după cum urmează: 

• Statul Român reprezentat de Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi 

Mediului de Afaceri, deţine un număr de 168.751.185 acţiuni, având o valoare nominală totală de 

1.687.511.850 lei, din care 38.467.970 lei aport în natură (reprezentând terenuri şi construcţii), 

reprezentând 48,78% din capitalul social; 
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• Acţionari – tip listă, (462 persoane juridice), deţin un număr de 143.261.974 acţiuni, având 

o valoare nominală totală de 1.432.619.740 lei, format din aport în numerar de 1.080.809.740 lei şi 

109.240.801,12 USD (la un curs de schimb de 3,2205 RON/USD), reprezentând 41,41 % din 

capitalul social. 

• Acţionari – tip listă, (11.151 persoane fizice), deţin un număr de 33.926.770 acţiuni, având 

o valoare nominală totală de 339.267.700 lei, format din aport în numerar de 339.267.700 lei, 

reprezentând 9,81% din capitalul social. 

În capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevăzute la art.136 alin.(4) din 

Constituţie.” 

Art.7, alin. (3) se modifică astfel: „Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului 

de Afaceri reprezintă Statul Român ca acţionar la Electrica S.A. şi îşi exercită toate drepturile ce 

decurg din această calitate.” 

Art. 17, alin. (1) se modifică astfel: „ „Electrica" este administrata de un Consiliu de administraţie 

compus din 7 (şapte) administratori aleşi de Adunarea Generala Ordinară a Acţionarilor Societăţii 

dintre care cel putin 4 (patru) administratori trebuie sa fie independenţi si neexecutivi. Consiliul este 

însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate 

al Societăţii, cu excepţia celor rezervate de lege pentru AGA, precum şi cu supravegherea activităţii 

directorilor.” 

Art. 17, alin. (2) se modifică astfel: „Statul Român, reprezentat prin Ministerul Energiei, 

Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri,  nu va putea propune mai mult de 3 (trei) 

candidaţi pentru funcţia de administratori, membri in Consiliu. Ceilalţi 4 (patru) candidaţi pentru 

funcţia de administratori vor fi în mod obligatoriu independenţi şi neexecutivi şi vor fi propuşi de 

ceilalţi acţionari. De asemenea, toţi candidaţii independenţi vor respecta criterii de eligibilitate şi 

independenţă acceptabile pentru acţionarii Societăţii, inclusiv, cel puţin următoarele criterii 

obligatorii de eligibilitate şi independenţă, născute din cele mai bune practici internaţionale în 

materie: 

a) candidatul să nu fie director al Societăţii sau al unei societăţi controlate de către aceasta şi 

să nu fi îndeplinit o astfel de funcţie în ultimii cinci ani;  

b) candidatul să nu fi fost salariat al Societăţii ori al unei societăţi controlate de către aceasta 

sau să fi avut un astfel de raport de munca în ultimii cinci ani;  

c) candidatul să nu primească sau să fi primit de la Societate ori de la o societate controlată 

de aceasta o remuneraţie suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând calităţii 

sale de administrator neexecutiv;  

d) candidatul să nu fie acţionar semnificativ al Societăţii;  

e) candidatul să nu aibă sau să fi avut in ultimul an relaţii de afaceri cu Societatea ori cu o 

societate controlată de aceasta, fie personal, fie ca asociat, acţionar, administrator, director sau 

salariat al unei societăţi care are astfel de relaţii cu Societatea, dacă, prin caracterul lor 

substanţial, acestea sunt de natură a-i afecta obiectivitatea;  

f) candidatul să nu fie sau să fi fost în ultimii trei ani auditor financiar ori asociat salariat al 

actualului auditor financiar al Societăţii sau al unei societăţi controlate de aceasta;  

g) candidatul să nu fie director într-o altă societate în care un director al Societăţii este 

administrator neexecutiv;  
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h) candidatul sa nu fi fost administrator neexecutiv al Societăţii mai mult de trei mandate;  

i) candidatul să nu aibă relaţii de familie cu o persoană aflată în una dintre situaţiile 

prevăzute la lit. a) si d); 

j) în ultimii cinci ani, candidatul nu a ocupat o poziţie în cadrul unei autorităţi de stat central 

sau locale sau în societăţi concurente; 

k) candidatul va îndeplini criteriile de integritate, expertiză şi calificare corespunzătoare.” 

Art. 17, alin. (4) se modifică astfel: „Şedinţele Consiliului vor fi ţinute în mod valabil în prezenţa a 

cel puţin 5 (cinci) membri dintre care doi dintre membri vor fi obligatoriu membri independenţi.” 

Restul articolelor Actului Constitutiv rămân nemodificate. 

4. Împuternicirea Preşedintelui Consiliului de Administraţie pentru semnarea actului 

modificator al Actului Constitutiv şi a Actului Constitutiv actualizat, şi a secretariatului de 

şedinţă şi a secretariatului tehnic pentru semnarea împreună a hotărârii AGEA şi pentru a 

îndeplini individual sau împreună orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea 

şi publicarea acesteia la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, 

precum a actului modificator şi a Actului Constitutiv actualizat. 

5. Adoptarea următoarelor modificări ale Actului constitutiv: 

Art. 17, (1), se va modifica după cum urmează: 

(1) "Electrica" este administrata de un consiliu de administratie compus din 7 administratori 

neexecutivi, alesi de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii, dintre care cel putin 4 

administratori trebuie sa fie independenti. Consiliul este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor 

necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societatii, cu exceptia celor rezervate 

de lege pentru AGA, precum si cu supravegherea activitatii directorilor.” 

Art. 17, (2), se va modifica după cum urmează: 

„(2) Statul Roman, reprezentat de Ministerul Economiei, actionand prin Departamentul pentru 

Energie sau orice alta entitate succesoare, nu va putea propune mai mult de trei (3) candidati pentru 

functia de administratori, membri in Consiliu. Ceilalti patru (4) candidati pentru functia de 

administratori vor fi in mod obligatoriu independenti si vor fi propusi numai de ceilalti actionari. 

Toti candidatii vor respecta criterii de eligibilitate nascute din cele mai bune practici internationale 

in materie adoptate de acţionari la propunerea comitetului de nominalizare si remunerare al 

Consiliului. In plus, candidatii independenti vor respecta de asemenea si, cel putin, urmatoarele 

criterii de independenta acceptabile pentru actionarii Societatii si nascute din cele mai bune practici 

internationale in materie: 

a) candidatul sa nu fie director al Societatii sau al unei societati controlate de catre aceasta si 

sa nu fi indeplinit o astfel de functie in ultimii cinci ani;  

b) candidatul sa nu fi fost salariat al Societatii ori al unei societati controlate de catre aceasta 

sau sa fi avut un astfel de raport de munca in ultimii cinci ani;  

c) candidatul sa nu primeasca sau sa fi primit de la Societate ori de la o societate controlata 

de aceasta o remuneratie suplimentara sau alte avantaje, altele decat cele corespunzand calitatii 

sale de administrator neexecutiv;  
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d) candidatul sa nu fie actionar semnificativ al Societatii;  

e) candidatul sa nu aiba sau să fi avut in ultimul an relatii de afaceri cu Societatea ori cu o 

societate controlata de aceasta, fie personal, fie ca asociat, actionar, administrator, director sau 

salariat al unei societati care are astfel de relatii cu Societatea, daca, prin caracterul lor 

substantial, acestea sunt de natura a-i afecta obiectivitatea;  

f) candidatul sa nu fie sau sa fi fost in ultimii trei ani auditor/auditorul financiar ori asociat 

salariat al actualului auditor financiar al Societatii sau al unei societati controlate de aceasta;  

g) candidatul sa nu fie director intr-o alta societate in care un director al Societatii este 

administrator neexecutiv;  

h) candidatul sa nu fi fost administrator neexecutiv al Societatii mai mult de trei mandate;  

i) candidatul sa nu aiba relatii de familie cu o persoana aflata in una dintre situatiile 

prevazute la lit. a) si d); 

j) in ultimii cinci ani, candidatul nu a ocupat o pozitie in cadrul unei autoritati de stat central 

sau locale sau in societati concurente; 

k) candidatul va indeplini criteriile de integritate, expertiza si calificare corespunzatoare.” 

Art. 17, (4), se va modifica după cum urmează: 

„(4) Sedintele Consiliului vor fi tinute in mod valabil in prezenta a cel putin cinci (5) membri dintre 

care cel puţin trei (3) membri vor fi obligatoriu independenti.” 

Art. 17 (23), se va modifica după cum urmează: 

„(23) Consiliul deleaga conducerea Societatii unuia sau mai multor directori, din afara Consiliului, 

numind pe unul dintre ei director general.” 

Art 18 C (2) se va modifica după cum urmează: 

„(2) Comitetul de nominalizare si remunerare formuleaza propuneri pentru functiile de membri ai 

Consiliului, elaboreaza si propune Consiliului procedura de selectie a candidatilor pentru functiile 

de director si pentru alte functii de conducere, recomanda Consiliului candidati pentru functiile 

enumerate, formuleaza propuneri privind remunerarea directorilor si a altor functii de conducere. 

Comitetul de nominalizare si remunerare propune de asemenea criterii de eligibilitate pentru 

membrii Consiliului, iar, de la momentul adoptarii acestor criterii de catre actionari, este 

responsabil pentru analizarea candidatilor propusi pentru ocuparea functiei de membru in Consiliu, 

avizarea sau respingerea candidatilor, dupa caz.” 

Art 18 C (6) se va modifica după cum urmează: 

„(6) Comitetele consultative se compun dintr-un numar impar de membri ai Consiliului, avand cel 

putin trei (3) si cel mult (5) membri. Majoritatea membrilor comitetului de audit si comitetului de 

nominalizare si remunerare trebuie sa fie reprezentata de administratori independenti. In plus, cel 

putin un membru al comitetului de audit trebuie sa detina experienta relevanta in contabilitate si/sau 

audit financiar.” 
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6. În cazul în care acţionarii, la data de 10 noiembrie, adoptă una dintre cele două propuneri de a 

mări numărul membrilor Consiliului de la 5 la 7, BERD propune ca următorul proces să aibă 

loc: 

- Comitetul de Nominalizare şi Remunerare va supune Consiliului înainte de sfârşitul anului un 

set de criterii de eligibilitate pentru membrii Consiliului; 

- După adoptarea acestor criterii, Consiliul în funcţie va convoca o adunare generală extraordinară 

a acţionarilor înainte de data de 15.01.2016 pentru a aproba criteriile de eligibilitate pentru 

membrii Consiliului, în condiţiile art. 13 (4) (r). 

- După adoptarea criteriilor de eligibilitate de către acţionari, Consiliul va convoca imediat, dar nu 

mai târziu de 01.03.2016, o adunare generală extraordinară pentru a alege un nou Consiliu; 

- Toate părţile îndreptăţite potrivit legii vor putea propune candidaţi pentru ocuparea unei funcţii 

de membru in Consiliu către Comitetul de Nominalizare şi Remunerare. Comitetul va analiza 

candidaţii pe baza criteriilor de eligibilitate şi toţi cei care vor îndeplini condiţia de a fi eligibili 

vor fi automat supuşi votului adunării generale extraordinare mai sus menţionate. Dacă 

Comitetul, pe baza criteriilor de eligibilitate, va considera unul sau mai mulţi candidaţi ca 

neeligibili, aceşti candidaţi vor fi respinşi. 

7. Stabilirea datei de 25 noiembrie 2015, în cazul în care hotărârea a fost adoptată la prima 

convocare, sau 26 noiembrie 2015, în cazul în care hotărârea a fost adoptată la a doua 

convocare, ca dată de înregistrare, dată la care va avea loc identificarea acţionarilor asupra 

cărora se răsfrâng efectele AGEA, în conformitate cu art. 238 din Legea 297/2004 privind 

piaţa de capital.  

8. Împuternicirea Preşedintelui Consiliului de Administraţie, a secretarului de şedinţă şi a 

secretariatului tehnic, pentru semnarea împreună a hotărârilor AGEA şi pentru a îndeplini 

individual şi nu împreună orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea precum 

şi pentru publicarea la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti. 

 

 

*** 

PRECIZĂRI PRIVIND ŞEDINŢA AGEA 

I. Materiale informative privind ordinea de zi 

Începând cu data de 9 octombrie 2015 şi până la data fixată pentru desfăşurarea şedinţei AGEA vor fi puse 

la dispoziţia acţionarilor, în format electronic pe website-ul Societăţii, la adresa 

http://www.electrica.ro/adunarea-generala-a-actionarilor-din-10-noiembrie-2015/ şi în format fizic la 

Registratura Societăţii de la sediul social al acesteia din Bucureşti, str. Grigore Alexandrescu nr. 9, sector 1, 

care funcţionează de luni până joi, între orele 08:00-16:30 (ora României) şi vineri între orele 08:00-14:00 

(ora României), următoarele documente în limba română şi în limba engleză: 

(a) convocatorul; 

(b) numărul total de acţiuni şi drepturile de vot la data convocării; 

(c) textul integral al proiectelor de hotărâre propuse spre aprobare AGEA; 

(d) formularul de împuternicire specială utilizabil pentru votul prin reprezentant; 

http://www.electrica.ro/adunarea-generala-a-actionarilor-din-10-noiembrie-2015/
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(e) formularul de vot prin corespondenţă; 

(f) documentele care urmează să fie prezentate AGEA;  

(g) alte informaţii/documente referitoare la subiectele incluse pe ordinea de zi. 

Documentele menţionate la punctele (a), (c), (d) şi (e) vor fi actualizate şi republicate în cazul în care se vor 

adăuga noi puncte pe ordinea de zi. 

Pentru obţinerea de copii fizice ale acestor documente, acţionarii vor adresa cereri în scris, în acest sens, la 

Registratura Societăţii sau la adresa de email ir@electrica.ro, astfel încât să fie recepţionate de către 

Societate începând cu ora 16:30 (ora României) a datei de 9 octombrie 2015, Societatea urmând a pune la 

dispoziţia acţionarilor, prin Registratura Societăţii, copiile documentelor solicitate, în termen de maxim 2 

zile lucrătoare de la solicitare. 

II. Întrebări privind ordinea de zi/activitatea Societăţii 

Acţionarii Societăţii, cu îndeplinirea cerinţelor de identificare prevăzute mai jos, pot adresa întrebări în scris, 

în limba română sau în limba engleză, privind subiectele de pe ordinea de zi a ședinței AGEA/activitatea 

Societăţii, înaintea datei de desfăşurare a AGEA. Respectivele întrebări vor fi adresate Consiliului de 

Administraţie al Societăţii şi vor fi transmise fie (i) în format fizic, la Registratura Societăţii (personal sau 

prin servicii de curierat cu confirmare de primire), fie (ii) prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă 

incorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail ir@electrica.ro, 

astfel încât să fie recepţionate de Societate până la data de 9 noiembrie 2015, ora 16:30 (ora României), cu 

menţiunea scrisă clar şi cu majuscule ”ÎNTREBĂRI PRIVIND ORDINEA DE ZI/ACTIVITATEA SOCIETĂŢII 

-- PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 10 

NOIEMBRIE 2015”.  

În ceea ce privește întrebările adresate în format fizic, acestea trebuie să fie semnate de acţionarii persoane 

fizice sau de reprezentanţii legali ai acţionarilor persoane juridice. 

Societatea va răspunde acestor întrebări în timpul şedinţei AGEA, putând formula un răspuns general pentru 

întrebările cu acelaşi conţinut. De asemenea, se consideră că un răspuns este dat şi dacă informaţia relevantă 

este disponibilă pe pagina de internet a Societăţii la http://www.electrica.ro/adunarea-generala-a-actionarilor-

din-10-noiembrie-2015/.  

Cerinţele de identificare aplicabile pentru acţionarul persoană fizică şi/sau pentru mandatarul acestuia şi/sau 

pentru reprezentantul legal/mandatarul acționarului persoană juridică care adresează întrebări privind 

punctele de pe ordinea de zi a AGEA/activitatea Societății sunt: 

(a) în cazul acţionarilor persoane fizice: 

(i) să fie însoţite de copia actului de identitate al acţionarului (BI sau CI pentru cetățenii 

români sau pașaport pentru cetățenii străini), care să permită identificarea acestuia în 

registrul acționarilor Societăţii ţinut de Depozitarul Central SA; 

(ii) constatarea calităţii de mandatar se va face în baza împuternicirii speciale sau 

împuternicirii generale emise de acționar; aceasta din urmă poate fi acordată doar 

unui ”intermediar”, în sensul legislaţiei pieţei de capital, sau unui avocat; 

(iii) copia actului de identitate al mandatarului sau reprezentatului mandatarului persoană 

fizică (BI sau CI pentru cetățenii români sau pașaport pentru cetățenii străini),  

IAR 

mailto:ir@electrica.ro
mailto:ir@electrica.ro
http://www.electrica.ro/adunarea-generala-a-actionarilor-din-10-noiembrie-2015/
http://www.electrica.ro/adunarea-generala-a-actionarilor-din-10-noiembrie-2015/
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(b) în cazul acţionarilor persoane juridice prin: 

(i) certificat constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de 

Registrul Comerţului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu 

originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acţionarul este 

înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 (trei) luni raportată la data publicării 

prezentului convocator, care să permită identificarea acestuia în registrul acţionarilor 

Societăţii ţinut de Depozitarul Central SA; 

(ii) constatarea/confirmarea calităţii de reprezentant legal se va face în baza listei 

acţionarilor de la Data de Referinţă, primită de la Depozitarul Central SA; totuşi, 

dacă acţionarul/persoana care are această obligaţie nu a informat în timp util 

Depozitarul Central SA privind reprezentantul său legal (astfel încât registrul 

acţionarilor la Data de Referinţă să reflecte acest lucru), atunci certificatul 

constatator/documente similare menţionate mai sus trebuie să facă dovada calității 

reprezentantului legal al acţionarului persoană juridică sau, în cazul Statului Român, 

o copie de pe documentul care probează calitatea de reprezentant legal al celui care 

îl reprezintă;  

(iii) constatarea calităţii de reprezentant/mandatar se va face în baza împuternicirii 

speciale emise de acţionar sau în baza împuternicirii generale (aceasta din urmă 

poate fi acordată doar unui ”intermediar”, în sensul legislaţiei pieţei de capital, sau 

unui avocat), sau, în cazul acționarilor care sunt organizații internaționale, în baza 

unei împuterniciri speciale sau generale (aceasta din urmă poate fi acordată doar 

unui ”intermediar”, în sensul legislaţiei pieţei de capital, sau unui avocat) acordate 

conform procedurii standard utilizate de acea organizație; 

(iv) copia actului de identitate al reprezentantului legal/mandatarului (BI sau CI pentru 

cetățenii români sau pașaport pentru cetățenii străini). 

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba 

engleză, vor fi însoţite de traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română şi/sau în limba 

engleză. 

III. Dreptul acţionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a şedinţei AGEA 

Acţionarii reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social al Societăţii au dreptul, în 

termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocatorului şedinţei AGEA, de a solicita, în scris, introducerea 

unor puncte noi pe ordinea de zi a şedinţei. 

Aceste solicitări formulate de acţionari trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: 

(a) să fie însoţite de documentele care atestă îndeplinirea cerinţelor de identificare menţionate în cadrul 

secţiunii II (Întrebări privind ordinea de zi/activitatea Societății) de mai sus, care sunt aplicabile și 

pentru acţionarul persoană fizică şi/sau pentru reprezentantul legal al acționarului persoană juridică 

care solicită introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, care vor fi transmise Societăţii potrivit 

prevederilor de la lit. (c) de mai jos. În acelaşi scop, Societatea poate solicita respectivei persoane 

extrasul de cont din care rezultă calitatea de acţionar şi numărul de acţiuni deţinute; 

(b) fiecare punct nou să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare în 

cadrul şedinței AGEA la care se referă. Acţionarii respectivi au, de asemenea, dreptul de a prezenta 

în scris proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a 

AGEA; 
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(c) să fie adresate Consiliului de Administraţie al Societăţii şi să fie transmise în scris, în termenul legal, 

fie (i) în format fizic, la Registratura Societăţii de la sediul social al Societăţii (personal sau prin 

servicii de curierat cu confirmare de primire), sau (ii) prin e-mail cu semnătură electronică extinsă 

incorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa ir@electrica.ro, 

astfel încât acestea să fie recepţionate până la data de 12 octombrie 2015, ora 16:30 (ora 

României). Ambele modalităţi de transmitere trebuie să conţină menţiunea scrisă clar şi cu 

majuscule „PROPUNERE DE PUNCTE NOI PE ORDINEA DE ZI -- PENTRU ADUNAREA 

GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 10 NOIEMBRIE 2015”.  

(d) în cazul propunerilor transmise în format fizic, acestea trebuie semnate de acţionarii persoane fizice 

sau de reprezentanţii legali ai acționarilor persoane juridice. 

Documentele prin care se justifică propunerile de introducere de noi puncte pe ordinea de zi şi proiectul de 

hotărâre pentru acestea, precum și convocatorul completat, vor fi disponibile pentru acţionari, începând cu 

data de 14 Octombrie 2015, ora 16:30 (ora României), la Registratura Societăţii, precum şi pe website-ul 

Societăţii la adresa http://www.electrica.ro/adunarea-generala-a-actionarilor-din-10-noiembrie-2015/, iar 

convocatorul completat va fi publicat şi în Monitorul Oficial al României şi într-un ziar de largă răspândire, 

potrivit prevederilor legale.  

IV. Participarea acţionarilor la şedinţa AGEA  

Acţionarii înscrişi la Data de Referinţă în registrul acţionarilor Societăţii, ţinut de Depozitarul Central SA, 

pot participa şi pot vota în cadrul AGEA: 

 personal, prin vot direct; 

 prin reprezentant cu împuternicire specială sau generală (aceasta din urmă poate fi acordată doar 

unui ”intermediar”, în sensul legislaţiei pieţei de capital, sau unui avocat); 

 prin corespondenţă.  

(a) Votul personal 

În cazul votului personal, acţionarii persoane fizice şi acţionarii persoane juridice vor fi îndreptăţiţi 

să participe la AGEA prin simpla probă a identităţii acestora, după cum urmează: 

(a) în cazul acţionarilor persoane fizice – în baza actului de identitate al acţionarului (BI sau 

CI pentru cetățenii români sau paşaport pentru cetățenii străini), care să permită identificarea 

acestuia în lista acţionarilor Societăţii la Data de Referinţă eliberată de Depozitarul Central 

SA; 

(b) în cazul acţionarilor persoanelor juridice prin: 

(i) certificat constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de 

Registrul Comerţului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu 

originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acţionarul este 

înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 (trei) luni raportată la data publicării 

prezentului convocator, care să permită identificarea acestuia în lista acţionarilor 

Societăţii la Data de Referinţă eliberată de Depozitarul Central SA; 

mailto:ir@electrica.ro
http://www.electrica.ro/adunarea-generala-a-actionarilor-din-10-noiembrie-2015/
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(ii) constatarea/confirmarea calităţii de reprezentant legal se va face în baza listei 

acţionarilor de la Data de Referinţă, primită de la Depozitarul Central SA; totuşi, 

dacă acţionarul/persoana care are această obligaţie nu a informat în timp util 

Depozitarul Central SA privind reprezentantul său legal (astfel încât registrul 

acţionarilor la Data de Referinţă să reflecte acest lucru), atunci certificatul 

constatator/documente similare menţionate mai sus trebuie să facă dovada calității 

reprezentantului legal al acţionarului persoană juridică sau, în cazul Statului Român 

sau al organizaţiilor internaţionale, o copie de pe documentul care probează calitatea 

de reprezentant legal al celui care îl reprezintă; 

(iii) actul de identitate al reprezentantului legal (BI sau CI pentru cetățenii români sau 

pașaport pentru cetățenii străini). 

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât 

limba engleză, vor fi însoţite de traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română 

şi/sau în limba engleză. 

(b) Votul prin reprezentare cu împuternicire specială sau generală 

Reprezentarea acţionarilor în AGEA se poate face prin reprezentant/mandatar, care poate fi un alt 

acţionar sau o terţă persoană, prin completarea şi semnarea formularului împuternicirii speciale. De 

asemenea, un acţionar poate acorda o împuternicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va 

depăşi 3 ani, permiţând reprezentantului său să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterea AGEA, 

inclusiv în ceea ce priveşte acte de dispoziţie, cu condiţia ca împuternicirea să fie acordată de către 

acţionar, în calitate de client, unui ”intermediar”, în sensul legislaţiei pieţei de capital, sau unui 

avocat. 

Un acţionar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte în şedinţa AGEA. Totuşi, un acţionar 

poate desemna prin împuternicire unul sau mai mulţi reprezentanţi supleanţi care să îi asigure 

reprezentarea în AGEA în cazul în care reprezentantul desemnat este în imposibilitate de a-şi 

îndeplini mandatul. În cazul în care prin împuternicire sunt desemnaţi mai mulţi reprezentanţi 

supleanţi, acţionarul va stabili şi ordinea în care aceştia îşi vor exercita mandatul. 

Împuternicirea specială sau generală, completată şi semnată de acţionari, va fi transmisă în scris fie 

(i) în original (în cazul împuternicirii speciale) sau în copie cuprinzând menţiunea conformităţii cu 

originalul sub semnătura reprezentantului (în cazul împuternicirii generale), în format fizic, la 

Registratura Societăţii de la sediul social al Societăţii (personal sau prin servicii de curierat cu 

confirmare de primire), fie (ii) prin e-mail, cu semnătura electronică extinsă incorporată, conform 

Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa ir@electrica.ro, astfel încât acestea să fie 

recepţionate până la data de 8 noiembrie 2015, ora 10:00 (ora României), respectiv cu cel puţin 48 

de ore înainte de data desfăşurării şedinţei AGEA, sub sancţiunea pierderii dreptului de vot în cadrul 

şedinţei AGEA. Ambele modalităţi de transmitere a împuternicirilor trebuie să conţină menţiunea 

scrisă clar şi cu majuscule „ÎMPUTERNICIRE -- PENTRU ADUNAREA GENERALĂ 

EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 10 NOIEMBRIE 2015”. 

În scopuri de identificare, împuternicirea specială va fi însoţită de următoarele documente: 

(a) în cazul acţionarilor persoane fizice – copie de pe actul de identitate al acţionarului (BI sau 

CI pentru cetățenii români sau pașaport pentru cetățenii străini), care să permită identificarea 

acestuia în lista acționarilor Societăţii la Data de Referinţă eliberată de Depozitarul Central 

SA şi copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetățenii români 

sau pașaport pentru cetățenii străini); 

(b) în cazul acţionarilor persoanelor juridice prin: 

mailto:ir@electrica.ro


 

 

 

 12  

 

(i) certificat constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de 

Registrul Comerţului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu 

originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acţionarul este 

înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 (trei) luni raportată la data publicării 

prezentului convocator, care să permită identificarea acestora în lista acţionarilor 

Societăţii la Data de Referinţă eliberată de Depozitarul Central SA sau, în cazul 

Statului Român, a unei copii de pe documentul care probează calitatea de 

reprezentant legal al celui care îl reprezintă, sau, în cazul acționarilor care sunt 

organizații internaționale a unei împuterniciri speciale acordate conform procedurii 

standard utilizate de acea organizație şi legii; 

(ii) copie de pe actul de identitate al reprezentantului/mandatarului persoană fizică (BI 

sau CI pentru cetățenii români sau pașaport pentru cetățenii străini) sau, în cazul 

reprezentantului/mandatarului persoană juridică, copie de pe actul de identitate al 

reprezentantului legal al mandatarului persoană juridică (BI sau CI pentru cetățenii 

români sau pașaport pentru cetățenii străini) împreună cu certificatul constatator, în 

original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerţului sau orice 

alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o 

autoritate competentă din statul în care reprezentantul/mandatarul persoană juridică 

este înmatriculat legal, care să ateste existenţa persoanei juridice şi numele/calitatea 

de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 (trei) luni raportată la data 

publicării prezentului convocator. 

Pentru a asigura verificarea, este suficientă depunerea în original (în cazul 

împuternicirii speciale) sau copie cuprinzând menţiunea conformităţii cu originalul 

sub semnătura reprezentantului (în cazul împuternicirii generale) la Registratura 

Societăţii de la sediul social al Societăţii a împuternicirii emise de persoana 

înregistrată ca acţionar, însoţită de copie de pe actul de identitate al 

reprezentantului/mandatarului persoană fizică (BI sau CI pentru cetățenii români sau 

pașaport pentru cetățenii străini) sau, în cazul reprezentantului/mandatarului 

persoană juridică, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal al 

mandatarului persoană juridică (BI sau CI pentru cetățenii români sau pașaport 

pentru cetățenii străini). 

Împuternicirea generală dată de un acţionar, în calitate de client, unui intermediar, în sensul 

legislaţiei pieţei de capital, sau unui avocat este valabilă fără a solicita alte documente suplimentare 

referitoare la respectivul acţionar, dacă împuternicirea este întocmită conform Regulamentului 

6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul adunărilor generale ale 

societăţilor, este semnată de respectivul acţionar şi este însoţită de o declaraţie pe propria răspundere 

dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de 

reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă că: (i) împuternicirea este acordată de 

respectivul acţionar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului şi (ii) 

împuternicirea generală este semnată de acţionar, inclusiv prin ataşare de semnătură electronică 

extinsă, dacă este cazul. 

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât 

limba engleză, vor fi însoţite de traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română 

şi/sau în limba engleză. 

Împuternicirile speciale şi generale sunt valabile atât pentru prima AGEA, cât și pentru a doua 

AGEA, dacă condițiile legale şi/sau statutare de cvorum prevăzute pentru ținerea primei AGEA nu 

au fost îndeplinite. 
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Împuternicirile speciale sau, după caz, generale sau documentele care atestă calitatea de 

reprezentanţi legali vor fi reţinute de Societate şi se va face menţiune despre acestea în procesul-

verbal al şedinţei.  

Acţionarii nu pot fi reprezentaţi în AGEA pe baza unei împuterniciri generale de către o persoană 

care se află într-o situaţie de conflict de interese, potrivit art. 243 alin. (64) din Legea nr. 297/2004 

privind piaţa de capital. 

Mandatarul nu poate fi substituit de o altă persoană. În condiţiile în care mandatarul este o persoană 

juridică, aceasta poate să îşi exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte 

din organul de administrare sau conducere sau oricăruia dintre angajaţii săi. 

Împuternicirea specială, declarația reprezentantului legal al intermediarului sau, după caz, a 

avocatului și împuternicirea generală prevăzute mai sus trebuie depuse la Societate în original, 

respectiv în copie cuprinzând menţiunea conformităţii cu originalul sub semnătura reprezentantului, 

în cazul împuternicirii generale (la Registratura Societăţii de la sediul social al Societăţii (personal 

sau prin servicii de curierat cu confirmare de primire), cu cel puţin 48 de ore înainte de data 

desfăşurării AGEA, semnate fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acestor 

documente. 

Formularul împuternicirii speciale: 

(a) va fi pus la dispoziţia acţionarilor de către Societate, începând cu data de 9 octombrie 2015, 

pe website-ul Societăţii la adresa http://www.electrica.ro/adunarea-generala-a-actionarilor-

din-10-noiembrie-2015/;  

(b) formularul împuternicirii speciale va fi actualizat de către Societate dacă se vor adăuga noi 

puncte pe ordinea de zi a AGEA şi va fi publicat, în formă actualizată, pe website-ul 

Societăţii la adresa http://www.electrica.ro/adunarea-generala-a-actionarilor-din-10-

noiembrie-2015/. În cazul în care ordinea de zi va fi completată/actualizată, iar acţionarii nu 

trimit împuternicirile speciale completate, împuternicirile speciale transmise anterior 

completării/actualizării ordinii de zi, vor fi luate în considerare doar pentru punctele din 

acestea care se regăsesc şi pe ordinea de zi completată; 

(c) va fi completat de către acţionar în 3 (trei) exemplare originale: unul pentru acţionar, unul 

pentru mandatar şi unul pentru Societate. 

Societatea acceptă notificarea desemnării reprezentanţilor prin mijloace electronice la adresa de 

email ir@electrica.ro, conform Legii 455/2001, privind semnătura electronică. În acest caz 

împuternicirea se va transmite prin semnătură electronică extinsă. 

(c) Votul prin corespondenţă 

Exprimarea votului acţionarilor în cadrul AGEA se poate realiza şi prin corespondenţă, prin 

completarea, semnarea şi transmiterea corespunzătoare a formularului de vot prin corespondenţă.  

http://www.electrica.ro/adunarea-generala-a-actionarilor-din-10-noiembrie-2015/
http://www.electrica.ro/adunarea-generala-a-actionarilor-din-10-noiembrie-2015/
http://www.electrica.ro/adunarea-generala-a-actionarilor-din-10-noiembrie-2015/
http://www.electrica.ro/adunarea-generala-a-actionarilor-din-10-noiembrie-2015/
mailto:ir@electrica.ro
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Formularul de vot prin corespondenţă, completat şi semnat de acţionari, sau, după caz, de mandatarii 

acestora, va fi transmis în scris fie (i) în original în format fizic, la Registratura Societăţii de la sediul 

social al Societăţii (personal sau prin servicii de curierat cu confirmare de primire), fie (ii) prin e-

mail cu semnătură electronică extinsă incorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura 

electronică, la adresa ir@electrica.ro, astfel încât acestea să fie recepţionate până la data de 8 

noiembrie 2015, ora 10:00 (ora României), respectiv cu cel puţin 48 de ore înainte de data 

desfăşurării şedinţei AGEA, sub sancţiunea pierderii dreptului de vot în cadrul şedinţei AGEA. 

Ambele modalităţi de transmitere a formularelor de vot prin corespondenţă trebuie să conţină 

menţiunea scrisă clar şi cu majuscule „FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENŢĂ -- PENTRU 

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 10 NOIEMBRIE 

2015”. 

Formularele de vot prin corespondenţă, vor fi însoţite de următoarele documente: 

(a) în cazul acţionarilor persoane fizice – copia actului de identitate al acţionarului (BI sau CI 

pentru cetățenii români sau pașaport pentru cetățenii străini), care să permită identificarea 

acestuia în lista acționarilor Societăţii la Data de Referinţă eliberată de Depozitarul Central 

SA; 

(b) în cazul acţionarilor persoane juridice prin: 

(i) certificat constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de 

Registrul Comerţului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu 

originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acţionarul este 

înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 (trei) luni raportată la data publicării 

prezentului convocator, care să permită identificarea acestora în lista acţionarilor 

Societăţii la Data de Referinţă eliberată de Depozitarul Central SA; 

(ii) constatarea/confirmarea calităţii de reprezentant legal se va face în baza listei 

acţionarilor de la Data de Referinţă, primită de la Depozitarul Central SA; totuşi, 

dacă acţionarul/persoana care are această obligaţie nu a informat în timp util 

Depozitarul Central SA privind reprezentantul său legal (astfel încât registrul 

acţionarilor la Data de Referinţă să reflecte acest lucru), atunci certificatul 

constatator/documente similare menţionate mai sus trebuie să facă dovada calității 

reprezentantului legal al acţionarului; 

(iii) constatarea calităţii de reprezentant/mandatar se va face în baza împuternicirii emise 

de acţionar care se va depune la Societate în conformitate cu dispoziţiile art. 243, 

alin. (63) din Legea 297/2004 privind piaţa de capital sau, în cazul Statului Român, a 

unei copii de pe documentul care probează calitatea de reprezentant legal al celui 

care îl reprezintă, sau, în cazul acționarilor care sunt organizații internaționale în 

baza unei împuterniciri speciale/generale acordate conform procedurii standard 

utilizate de acea organizație şi legii; 

(iv) copia actului de identitate al reprezentantului legal/mandatarului (BI sau CI pentru 

cetățenii români sau pașaport pentru cetățenii străini). 

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât 

limba engleză, vor fi însoţite de traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română 

şi/sau în limba engleză. 

Buletinele de vot prin corespondenţă astfel recepționate sunt valabile atât pentru prima AGEA, cât și 

pentru a doua AGEA, dacă condițiile legale şi/sau statutare de cvorum prevăzute pentru ținerea 

primei AGEA nu au fost îndeplinite. 

mailto:ir@electrica.ro
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Formularul de vot prin corespondenţă în format scris trebuie depus la Societate, în original, la 

Registratura Societăţii de la sediul social al Societăţii (personal sau prin servicii de curierat cu 

confirmare de primire), cu cel puţin 48 de ore înainte de data desfăşurării AGEA, semnate, fără 

îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acestor documente.  

Formularul buletinului de vot prin corespondenţă: 

(a) va fi pus la dispoziţia acţionarilor de către Societate, începând cu data de 9 octombrie 2015, 

pe website-ul Societăţii la adresa http://www.electrica.ro/adunarea-generala-a-actionarilor-

din-10-noiembrie-2015/;  

(b) va fi actualizat de către Societate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi AGEA şi va 

fi publicat, în formă actualizată, pe website-ul Societăţii la adresa 

http://www.electrica.ro/adunarea-generala-a-actionarilor-din-10-noiembrie-2015/; în cazul în 

care ordinea de zi va fi completată/actualizată, iar acţionarii sau, după caz, mandatarii 

acestora nu trimit formularele de vot prin corespondenţă completate, formularele de vot prin 

corespondenţă transmise anterior completării/actualizării ordinii de zi, vor fi luate în 

considerare doar pentru punctele din acestea care se regăsesc şi pe ordinea de zi completată. 

(d) Accesul acţionarilor în sala de şedinţe, la data fixată pentru desfăşurarea acesteia, este permis (i) în 

cazul acţionarilor persoane fizice sau a reprezentantului legal al acţionarului persoană juridică, prin 

simpla probă a identităţii, care constă în prezentarea în original a actului de identitate, iar (ii) în cazul 

acţionarilor persoane juridice şi al acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată 

persoanei care le reprezintă şi prezentarea în original a actului de identitate a reprezentatului 

/mandatarului.  

Verificarea şi validarea împuternicirilor speciale/generale depuse, precum şi centralizarea, 

verificarea, validarea şi evidenţa voturilor prin corespondenţă se va face de către o comisie stabilită 

în cadrul Societăţii, membrii acestei comisii urmând a păstra în siguranţă înscrisurile precum şi 

confidenţialitatea voturilor astfel exprimate. Împuternicirile vor fi verificate şi de către 

secretarul/secretarul tehnic al AGEA. 

Informaţii suplimentare cu privire la AGEA, se pot obţine de la Secretariatul Consiliului de Administraţie al 

Societăţii, la numărul de telefon: 021.208.50.40 şi de pe website-ul Societăţii la adresa 

http://www.electrica.ro/adunarea-generala-a-actionarilor-din-10-noiembrie-2015/.  

 

13 octombrie 2015 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

Victor Cionga 
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