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Eveniment de raportat – neîntrunire cvorum AGEA în data de 14.10.2019

Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” SA anunţă că în data de 14.10.2019,
ora 10:00 nu s-a întrunit, la a doua convocare, cvorumul necesar pentru desfășurarea ședinței extraordinare
a Adunării generale a acționarilor cu ordinea de zi precizată în convocator. La adunarea generală
extraordinară au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondență un număr de 24 de acționari
reprezentând 77,01213% din capitalul social al societății.
Potrivit prevederilor art.87 alin.(2) din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și
operațiuni de piață, precum și ale art.113 lit.f), art.117 alin.(8) și art.212 alin.(1) din Legea societăților
nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, majorarea de capital supusă aprobării
conform ordinii de zi precizate în convocator impune în ceea ce privește cvorumul participarea acționarilor
reprezentând cel puțin 85% din capitalul social subscris.
Prin urmare, Directoratul Companiei urmează să ia o decizie asupra reconvocării Adunării generale
extraordinare a acționarilor astfel încât aceasta să fie în măsură să ia o decizie în vederea îndeplinirii de
către Companie a obligațiilor prevăzute de Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea
privatizării, cu modificările și completările ulterioare.
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