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Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti

Eveniment important de raportat: Prelungire mandate membri Directorat și numire
membru provizoriu Consiliul de Supraveghere
Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” SA informează acţionarii
şi investitorii că, în conformitate cu atribuțiile sale potrivit prevederilor statutare și legale,
Consiliul de Supraveghere (CS), în ședința din data de 21 octombrie 2021, a decis
următoarele:
în temeiul art. 642 alin. (1) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a
întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, cu unanimitate de voturi,
prelungirea cu o durată de 2 luni, începând cu data de 25.10.2021 și până la data de
24.12.2021, dar nu mai târziu de finalizarea procedurii de selecție potrivit prevederilor
OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și
completările ulterioare, a mandatelor de membri provizorii ai Directoratului ale
următorilor: Bogdan TONCESCU, Ionuț-Bogdan GRECIA, Adrian MORARU, CătălinConstantin NADOLU și Marius-Viorel STANCIU;
în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (1) din Actul constitutiv al Companiei Naționale
de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, alegerea ca Președinte al
Directoratului, denumit alternativ Director General Executiv sau Chief Executive Officer –
„CEO” al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” S.A., a
domnului Bogdan TONCESCU;
în conformitate cu prevederile art. 153^7 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990,
republicată cu modificările și completările ulterioare și ale art.18 alin.(6) din Actul
Constitutiv, numirea în calitatea de membru provizoriu al Consilului de
Supraveghere a domnului Virgil Dumitru ORLANDEA. Durata mandatului este până la
data de 21.12.2021, dar nu mai târziu de data numirii unui membru al Consiliului de
Supraveghere de către Adunarea Generală a Acționarilor.

Totodată, Consiliul a solicitat Directoratului convocarea Adunării generale a acționarilor
pentru numirea de membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere.
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