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Evenimente importante de raportat:

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Societăţii Energetice Electrica SA
(„Electrica” sau „Compania”) din data de 9 februarie 2018
Electrica, prin prezenta, informează că în data de 9 februarie 2018 a avut loc la sediul Electrica din
Bucureşti, sector 1, Grigore Alexandrescu, nr. 9, cod poştal 010621, Sala de conferinţe „Radu
Zane”, începând cu ora 10:00, ora României, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Electrica,
care a fost legal şi statutar constituita la prima convocare.
La şedinţa Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, au participat personal, prin reprezentant sau
prin vot prin corespondenţă, acţionarii înscrişi în registrul acţionarilor ţinut de Depozitarul Central
la data de 11 ianuarie 2018, stabilită ca dată de referinţă, cvorumul fiind de 72,130% din totalul
drepturilor de vot şi de 70,694% din capitalul social al Societăţii.
Şedinţa a fost prezidată de dl. Bogdan George Iliescu, în calitate de membru al Consiliului de
Administraţie al Electrica.
În cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, acţionarii Electrica au aprobat cu
majoritatea voturilor (cel puțin 50%+1) exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au
votat prin corespondență, următoarele puncte:
Punctul 2. Aprobarea formei propuse a contractului de mandat pentru membrii Consiliului
de Administraţie al Societăţii, astfel cum aceasta a fost pusă la dispoziția acționarilor,
conform legii.
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Punctul 3. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Energiei, prezent în AGOA, în
vederea semnării, în numele Societăţii, a contractelor de mandat încheiate cu membrii
Consiliului de Administraţie.
Punctul 4. Aprobarea limitelor remuneraţiilor directorilor executivi ai Societăţii.
Punctul 5. Aprobarea politicii de remunerare a membrilor Consiliului de Administraţie al
Societăţii, astfel cum aceasta a fost pusă la dispoziția acționarilor, conform legii şi aplicarea
acesteia începând cu data aprobarii acesteia de către Adunarea Generală Ordinară a
Acţionarilor.
Punctul 6. Stabilirea datei de 28 februarie 2018 ca dată de înregistrare, aceasta fiind data la
care va avea loc identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor
AGOA, în conformitate cu art. 86, alin. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de
instrumente financiare și operațiuni de piață.
Punctul 7. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, a secretarului de
ședință și a secretariatului tehnic, pentru semnarea împreună a hotărârii AGOA și pentru a
îndeplini individual, și nu împreună, orice act sau formalitate cerute de lege pentru
înregistrarea acesteia la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București,
precum și pentru publicarea hotărârii AGOA conform legii.
Totodată, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor s-a respins punctul 1 de pe
ordinea de zi si anume aprobarea politicii de remunerare a membrilor Consiliului de
Administraţie al Societăţii, astfel cum aceasta a fost pusă la dispoziția acționarilor, conform
legii şi aplicarea acesteia începând cu data de 01.01.2018.
Diferenţa dintre punctul 1 şi punctul 5 de pe ordinea de zi constă în data intrării în vigoare a politicii
de remunerare a membrilor Consiliului de Administraţie al Societăţii.
Totodată, menţionăm că demersul de a supune politica de remunerare a membrilor Consiliului de
Administraţie al Societăţii şi limitele remuneraţiilor directorilor executivi ai Societăţii spre
aprobarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, a fost efectuat în vederea neutralizării
efectelor negative asupra remuneraţiilor nete ale administratorilor şi directorilor executivi, rezultate
din modificările legislaţiei fiscale.
Director General,
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