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Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti
Comunicat – Recomandări adresate acționarilor cu privire la utilizarea mijloacelor electronice/de
interacțiune la distanță aferente desfășurării ședinței AGOA convocată pentru data de 28/29 aprilie 2020,
în contextul stării de urgență generate de COVID-19
În vederea limitării răspândirii COVID-19, Compania recomandă acționarilor CNTEE ”Transelectrica” S.A,
înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință 16 aprilie 2020 și reprezentanților lor să folosească căi
de comunicare indirectă pentru a-și exercita drepturile de vot în AGOA din data de 28/29 aprilie 2020, după cum
urmează:
să acceseze materialele de ședință aferente punctelor de pe ordinea de zi, împuterniciriea specială și
formularul de vot, atât în limba română, cât şi în limba engleză, în format electronic, disponibile pe
website-ul Companiei, www.transelectrica.ro, pagina Relații investitori, secțiunea AGA/2020, ședința
AGA din 28-04-2020, evitând astfel, în măsura în care este posibil, transmiterea acestora în copie fizică,
prin poştă, servicii de curierat sau a ridicării în mod personal, de la punctul de lucru al CNTEE
”Transelectrica” S.A.;
să transmită întrebările, formularele de împuternicire specială, după caz împuternicirea generală,
semnate electronic sub semnătură electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind
semnătura electronică, prin email la adresa: irina.racanel@transelectrica.ro, până la data de
28.04.2020, ora 10.00, pentru prima convocare, respectiv până la data de 29.04.2020, ora 10.00, pentru
a doua convocare, evitând astfel, în măsura în care este posibil, transmiterea acestora în format fizic,
prin poștă, servicii de curierat ori depunerea acestora personal la registratura CNTEE ”Transelectrica”
S.A.;
să voteze prin corespondență, de preferință prin e-mail, la adresa irina.racanel@transelectrica.ro, prin
transmiterea formularului de vot semnat electronic sub semnătură electronică extinsă, conform
prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, sau prin fax la numărul +4021 303 56 10,
în atenția dnei Irina Răcănel, până la data de 28.04.2020, ora 10.00, pentru prima convocare, respectiv
până la data de 29.04.2020, ora 10.00, pentru a doua convocare, evitând astfel, în măsura în care este
posibil, transmiterea acestuia în format fizic prin poștă, servicii de curierat sau depunerii în mod personal
la registratura CNTEE ”Transelectrica” S.A.
Totodată, în baza prevederilor legale, în vigoare în cazul în care există acționari care doresc, contrar
recomandărilor, să participe personal sau prin reprezentant la AGOA, supunem atenției următoarele:

✓

✓

CNTEE ”Transelectrica” S.A. va aplica restricțiile în vigoare la data desfășurării AGOA cu privire la
limitarea numărului de participanți la evenimente desfășurate în spații închise, numai în funcție de
deciziile exprese adoptate de autorități;
participarea la evenimente/întruniri publice desfășurate în spații închise, în condițiile impuse de autorități
la acel moment, expune participanții la o posibilă contaminare cu coronavirusul SARS-CoV-2, iar
CNTEE ”Transelectrica” S.A. și/sau conducerea CNTEE ”Transelectrica” S.A. nu ar putea fi ținute
răspunzătoare pentru un astfel de risc.

În situația în care autoritățile competente ale statului vor interzice în mod explicit desfășurarea adunărilor
generale ale actionarilor cu prezență fizică, CNTEE ”Transelectrica” S.A. va disemina prin intermediul instituțiilor
pieței de capital și va publica pe website-ul propriu un raport curent în acest sens.
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