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HOTĂRÂREA NR. 7 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice 
„Transelectrica”–S.A. din 19 decembrie 2014 

 
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–S.A., 

societate administrată în sistem dualist, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Național al 
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/8060/2000, CUI 13328043, cu sediul social în municipiul 
Bucureşti, Bdul General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, capital social subscris şi vărsat 733.031.420 lei, fiind împărţit în 
73.303.142 acţiuni nominative, ordinare şi dematerializate, având o valoare nominală de 10 lei fiecare, întrunită în şedinţă în data  
19 decembrie 2014, ora 10.00, la a doua convocare, la care au fost prezenți acționari reprezentând 8,19684% din capitalul social și 
8,19684% din totalul drepturilor de vot, în temeiul prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentelor 
Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare şi nr. 6/2009 privind exercitarea 
anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul adunărilor generale ale societăţilor comerciale, emite următoarea  
 

H O T Ă R Â R E: 
 

1.1 Cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi, cu votul “împotrivă” al acţionarilor reprezentând 81,65506% din totalul 
numărului de voturi exprimate valabil, se respinge fixarea limitelor generale ale remunerațiilor membrilor Directoratului din cadrul 
Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–S.A. (”Transelectrica”) după cum urmează: 

a) o indemnizație fixă care nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din 
ramura în care își desfășoară activitatea Transelectrica, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii; 

b) o componentă anuală variabilă a remunerației, pentru îndeplinirea cumulativă a indicatorilor de performanță “Timpul 
mediu de întrerupere”, “EBITDA” și “Total investiții” asumați în Planul de management pentru fiecare an de mandat, după cum 
urmează: componenta anuală variabilă pentru indicatorii “Timpul mediu de întrerupere”, “EBITDA” și “Total investiții”, aferenți fiecărui 
an de mandat în cuantum care nu poate să depășească 12 indemnizații fixe și care se datorează membrului Directoratului numai în 
situația în care nivelul efectiv realizat al acestor indicatori de performanță în anul pentru care se face determinarea este îndeplinit la 
valorile asumate prin Planul de management;  

c) un bonus de performanță în funcție de rentabilitatea acțiunilor Transelectrica pentru acționarii Transelectrica care este 
determinat astfel: 

i. Membrul Directoratului primește anual un pachet de Opțiuni pe acțiuni virtuale Transelectrica (denumite în continuare 
“OAVT”) care nu poate cuprinde mai mult de 270.000 OAVT pentru fiecare an de activitate. OAVT nu conferă calitatea de acționar și 
nu pot fi convertite în acțiuni Transelectrica. 

ii. Componenta variabilă a remunerației prin acordarea de OAVT se determină ca fiind numărul de OAVT, reprezentând 
una sau mai multe tranșe valorificabile pe care membrul Directoratului decide să le valorifice cu respectarea termenelor stabilite, 
înmulțit cu suma dintre valoarea medie a OAVT din luna anterioară valorificării și valoarea dividendelor/acțiune plătite în perioada 
scursă între acordarea OAVT și valorificarea OAVT din care se scade valoarea de acordare OAVT, pentru fiecare tranșă de OAVT 
acordate. 

d) un bonus colectiv de performanță suplimentară (de care membrii Directoratului beneficiază împreună) în cuantum de 
maxim 1,8% din depășirea valorii indicatorului de performanță “EBITDA” asumată prin Planul de management pentru fiecare an de 
mandat, în cazul depășirii valorii indicatorului de performanță “EBITDA” asumată prin Planul de management, condiționat de 



îndeplinirea indicatorului “Total investiții” asumat prin Planul de management. Modalitatea de repartizare a acestui bonus colectiv 
între membrii Directoratului se stabilește prin Decizia Consiliului de Supraveghere. 

 
1.2 Cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi, cu votul “împotrivă” al acţionarilor reprezentând 81,65506% din totalul 
numărului de voturi exprimate valabil, se respinge fixarea limitelor generale ale remunerațiilor membrilor Consiliului de 
Supraveghere din cadrul Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–S.A. (”Transelectrica”) după cum 
urmează: 

a) o indemnizație fixă care nu poate depăși media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în 
care își desfășoară activitatea Transelectrica, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii; 

b) o componentă anuală variabilă a remunerației, pentru îndeplinirea cumulativă a indicatorilor de performanță “Timpul 
mediu de întrerupere”, “EBITDA” și “Total investiții” asumați în Planul de administrare pentru fiecare an de mandat, după cum 
urmează: componenta anuală variabilă pentru indicatorii “Timpul mediu de întrerupere”, “EBITDA” și “Total investiții”, aferenți fiecărui 
an de mandat în cuantum care să nu depășească 12 indemnizații fixe și care se datorează membrului Consiliului de Supraveghere 
numai în situația în care nivelul efectiv realizat al acestor indicatori de performanță în anul pentru care se face determinarea este 
îndeplinit la valorile asumate prin Planul de administrare; 

c) un bonus de performanță în funcție de rentabilitatea acțiunilor Transelectrica pentru acționarii Transelectrica care este 
determinat astfel: 

i. Membrul Consiliului de Supraveghere primește anual un pachet de Opțiuni pe acțiuni virtuale Transelectrica (denumite în 
continuare “OAVT”), care nu poate cuprinde mai mult de 90.000 OAVT pentru fiecare an de activitate. OAVT nu conferă calitatea de 
acționar și nu pot fi convertite în acțiuni Transelectrica. 

ii. Componenta variabilă a remunerației prin acordarea de OAVT se determină ca fiind numărul de OAVT, reprezentând 
una sau mai multe tranșe valorificabile pe care membrul Consiliului de Supraveghere decide să le valorifice cu respectarea 
termenelor stabilite, înmulțit cu suma dintre valoarea medie a OAVT din luna anterioară valorificării și valoarea dividendelor/acțiune 
plătite în perioada scursă între acordarea OAVT și valorificarea OAVT din care se scade valoarea de acordare OAVT, pentru fiecare 
tranșă de OAVT acordate. 

d) un bonus colectiv de performanță suplimentară (de care membrii Consiliului de Supraveghere beneficiază împreună) în 
cuantum de maxim 0,9% din depășirea valorii indicatorului de performanță “EBITDA” asumată prin Planul de administrare, pentru 
fiecare an de mandat, în cazul depășirii valorii indicatorului de performanță “EBITDA” asumată prin Planul de administrare, 
condiționat de îndeplinirea indicatorului “Total investiții” asumat prin Planul de administrare. Modalitatea de repartizare a acestui 
bonus colectiv între membrii Consiliului de Supraveghere se stabilește prin Decizia Consiliului de Supraveghere. 

 
2.1 Cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi, cu votul cu votul “împotrivă” al acţionarilor reprezentând 81,65506% din 
totalul numărului de voturi exprimate valabil, se respinge stabilirea datei numirii în calitate de membri ai Directoratului, ca fiind 
data de la care remunerațiile acordate se încadrează în limitele fixate de Adunarea generală ordinară a acționarilor la punctul 1.1 al 
prezentei Hotărâri. 

 
2.2 Cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi, cu votul cu votul “împotrivă” al acţionarilor reprezentând 81,65506% din 
totalul numărului de voturi exprimate valabil, se respinge stabilirea datei numirii în calitate de membri ai Consiliului de 
Supraveghere, ca fiind data de la care remunerațiile acordate se încadrează în limitele fixate de Adunarea generală ordinară a 
acționarilor la punctul 1.2 al prezentei Hotărâri. 

 
3. Cu privire la punctul 3 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acţionarilor reprezentând 99,82963% din totalul numărului 
de voturi exprimate valabil, se aprobă stabilirea datei de 12.01.2015 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor 
răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. 

 
4. Cu privire la punctul 11 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al acţionarilor reprezentând 98,98995% din totalul numărului 
de voturi exprimate valabil, se împuternicește preşedintele de şedinţă, domnul Ion-Toni TEAU, să semneze Hotărârea Adunării 
Generale Ordinare a Acţionarilor, precum şi documentele necesare privind înregistrarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, precum şi pentru publicarea acesteia în condiţiile legii. 
Domnul Ion-Toni TEAU poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalităţilor de publicitate şi înregistrare a 
Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor. 
 
Ion – Toni TEAU 
Director General Executiv             
Preşedinte al Directoratului 
 


