
 

 

 

 

 

Către:  Bursa de Valori Bucureşti – Departament Operaţiuni Emitenţi Pieţe Reglementate 

Autoritatea de Supraveghere Financiară - Direcţia Generală Supraveghere – Direcţia Emitenţi 

 

Data raportului curent: 10 martie 2020 

Denumirea entităţii emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA, societate administrată în Sistem Dualist 

Sediul social: Bucureşti, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1 

Punct de lucru: Bucureşti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3 

Număr de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610 

Codul unic de înregistrare: 13328043 

Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036 

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 – Solicitare completare ordine de zi a AGOA convocată pentru  

data de 26/27.03.2020 din partea acționarului majoritar, SGG 

 

 

Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” SA aduce la cunoștință faptul că 

acționarul majoritar, Statul Român prin Secretariatul General al Guvernului, deținător a 43.020.309 acțiuni, 

reprezentând 58,688% din capitalul social al Companiei, prin adresa nr. 5548 din 09.03.2020 (înregistrată 

în cadrul Companiei cu nr. 9843 din 09.03.2020), solicită completarea ordinii de zi a Adunării generale 

ordinare a acționarilor programată pentru data de 26/27.03.2020, ora 10.00, în Bucureşti, Sector 3, str. 

Olteni nr. 2 – 4, clădirea „PLATINUM Center” etaj 11, Sala de şedințe nr. 1112, pentru toți acționarii 

înregistrați în Registrul acționarilor Companiei la sfârșitul zilei de 16 martie 2020, publicată inițial în 

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 725/24.02.2020 și în Ziarul Național nr. 6527/24.02.2020, 

cu următoarele puncte: 

”1^1. Prelungirea pentru o perioadă de două luni a mandatelor membrilor provizorii ai 

Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice 

”Transelectrica” S.A., începând cu data de 30 martie 2020 și până la data de 29 mai 2020”;  

”4. Împuternicirea reprezentantului Secretariatului General al Guvernului pentru a semna în 

numele Companiei actele adiționale la contractele de mandat ale membrilor provizorii.” 

 

Propunerile Secretariatului General al Guvernului pentru prelungirea mandatelor de membri provizorii ai 

Consiliului de Supraveghere sunt următoarele: 

1. Adrian GOICEA, cu domiciliul în București, economist; 

2. Luiza POPESCU, cu domiciliul în București, inginer; 

3. Oleg BURLACU, cu domiciliul în București, jurist;  

4. Jean - Valentin COMĂNESCU, cu domiciliul în București, economist;  

5. Mihaela CONSTANTINOVICI, cu domiciliul în București, economist; 

6. Ciprian Constantin DUMITRU, cu domiciliul în București, jurist; 

7. Mircea Cristian STAICU, cu domiciliul în București, absolvent științe politice. 

 

În acest sens, aferent punctelor suplimentare ante-menționate au fost transmise și proiecte de hotărâre. 
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Prin aceeași adresă, acționarul Statul Român prin Secretariatul General al Guvernului transmite 

propunerea de proiect aferent punctului 2 de pe ordinea de zi, respectiv stabilirea remunerației membrilor 

Consiliului de Supraveghere ca fiind cea aprobată prin HAGOA nr. 31/26.11.2019. 

Compania va pune la dispoziția acționarilor formularul de vot prin corespondență și împuternicirea specială, 

materialele de ședință și proiectul de hotărâre, actualizate, până la data de 13 martie 2020, dată anterioară 

datei de referință.  

Solicitarea completă a acționarului majoritar poate fi consultată pe website-ul Companiei 

(www.transelectrica.ro), pagina Relații investitori/AGA/ 26/27 martie 2020/materiale.  

 

 

 

Cătălin NIȚU  Ionuț-Bogdan GRECIA 

Director General Executiv 

Preşedinte Directorat 

 Membru Directorat 

 

 

 

 

 

   

 

http://www.transelectrica.ro/

