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Adunarea
Generala
a
Actionarilor
Societatii
Comerciale
ELECTROCENTRALE GRUP S.A, intrunita in ~edinta ordinara a acfionarilor din
data de 21.01.2014, la sediul la sediul Ministerului Economiei - Departamentul
pentru Energie, din str. Splaiul Independentei, m. 202 E, Sector 6, Bucure~ti,
conyocata potrivit prevederilor art. 121 din Legea societatilor m. 3111990,
In temeiul Ordinului Ministrului Delegat pentru Energie nr. 486/ 05.11.2013 ~i
580/ 29.11.2013 de numire a reprezentantilor statului in Adunarea Generala a
Actionarilor Societatii Comerciale ELECTROCENTRALE GRUP S.A, a Legii nr.
31/ 1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ~i completarile
ulterioare ~i avand in vedere:
• Ordinul Ministrului Delegat pentru Energie nr. 49/ 21.01.2014 privind
mandatarea reprezentanfilor Ministerului Economiei-Departamentul pentru Energie
fn A. G.A - S.C. Electrocentrale Grup S.A. ~i mandatarea reprezentantilor societatii
fn A. G.A. - S. Complexul Energetic Oltenia S.A.
• Ordinul Ministrului Delegat pentru Energie nr. 1694/25.07.2013 privind numirea
domnului Eduard Olteanu - Director General, fn calitate de reprezentant al S.C.
Electrocentrale Grup S.A. fn Adunarea Genera/a a Actionarilor de la Societatea
Complexul Energetic Oltenia S.A,

Art.l. Mandateaza pe domnul Eduard Olteanu in calitate de reprezentant al
S.C. Electrocentrale Grup S.A. in Adunarea Generala a Actionarilor de la S.
Complexul Energetic Oltenia S.A, numit prin Ordinul Ministrului Delegat pentru
Energie m. 1694/ 25.07.2013, pentru ca in Adunarile Generale Ordinara ~i
Extraordinara ale Actionarilor (A.G.O.A, A.G.E.A.) de Ia S. Complexul Energetic
Oltenia S.A. din data de 23/24.01.2014 sa exercite votul, in numele actionarului care
1-a mandatat, referitor la subiectele cuprinse pe ordinea de zi, conform Ordinului
Ministrului Delegat pentru Energie nr. 49/21.01.2014, astfel:
a. In Adunarea Generala Ordinara a Acponarilor:
1. Aprobarea incheierii de acte aditionale la contractele de administratie ale
membrilor Consiliului de Supraveghere cu actualizarea obiectivelor ~i indicatorilor de
performanta din Anexa 1.1 in conformitate cu BVC/ 2013 rectificat aprobat ~i
desemnarea unui reprezentant AGA sa semneze aceste acte aditionale.
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2. A lua act de Nota de informare privind situatia tranzactiilor comerc· ~
incheiate de Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. in interv~lul 14.10.
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18.11.2013 ~i situatia tranzactiilor comerciale cu valoare mai mare de echivalentulin
lei a 100.000 euro mcheiate de Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. cu
intreprinderile publice, in intervalul14.10.2013.- 18.11.2013.

3. A lua act de Nota de informare privind situatia tranzactiilor comerciale
incheiate de Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. in intervalul 19.11.2013 18.12.2013 ~i situatia tranzacfiilor comerciale cu valoare mai mare de echivalentulin
lei a 100.000 euro incheiate de Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. cu
mtreprinderile publice, in intervalul19.11.2013 - 18.12.2013.
4. impotriva aprobarii listei activelor disponibile din cadrul Societatii
Complexul Energetic Oltenia S.A. ~i stabilirea modului de disponibilitate a activelor
(vanzare, inchiriere, leasing sau concesiune) in vederea transmiterii acestora la
Camera de Comert ~i Industrie li pentru informarea Autoritatii pentru Valorificarea
Activelor Statului, Ministerului Economiei, ~i Ministerului Intreprinderilor Mici ~i
Mijlocii Comeqului ~i Mediului de Maceri, in conformitate cu prevederile Legii nr.
346/2004, intrucat AGA nu are competenta de a aproba lista activelor disponibile,
atributiile AGA fiind_ de a adopta hotarari privind vanzarea, inchirierea, leasingul sau
concesionarea activelor disponibile cu informarea prealabila a ministerului de resort.
Directoratul Societatii va mtreprinde toate masurile necesare pentru:
stabilirea activelor disponibile;
- intocmirea listelor cuprinzand activele disponibile;
actualizarea lunara a listelor ~i transmiterea lor conform prevederilor art.
13, alin (4) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si
dezvoltarii intreprinderilor mici ~i mijlocii, cu modificarile ~i
completarile ulterioare.
5. imputernicirea unui reprezentant A.G.A. care sa semneze alaturi de
Pre~edintele Directoratului ~i secretar, toate hotararile adoptate in cadrul ~edintei
A.G.O.A.
"
6. Imputernicirea
Pre~edintelui Directoratului sa mdeplineasca toate ~i oricare
dintre formalitatile cerute pentru inregistrarea ~i pentru asigurarea opozabilitatii catre
terte persoane a hotararilor luate de A.G.O.A. Persoana imputemicita va putea delega
altor persoane mandatul sau cu privire la indeplinirea acestor formalitati.
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b. in Adunarea Generali Extraordinari a Actionarilor
1. Aprobarea contractarii creditului de la Banca Europeana pentru
Reconstructie ~i Dezvoltare pentru finantarea proiectului «Reabilitarea ~i
modernizarea blocului energetic nr. 6 din cadrul S.E. Turceni» ~i mandatarea
Directorului General Executiv ~i Directorului Diviziei Financiare pentru se~
acordului de imprumut ~i tuturor documentelor aferente tranzactiei.
~~~T.-.· ..~.
~ '·
2'! ...~~
~·r:;;;··-"'
'('!

WIV'IIW\C

~·

Conducerea administrativa ~i conducerea executiva de Ia S. Complexul
Energetic Oltenia S.A. sunt responsabile pentru contractarea acestor servicii bancare.
pentru negocierea termenilor ~i conditiilor contractului, astfel !neat Societatea sa nu
fie prejudiciata.
Garantiile ce vor fi constituite corespunzator acestui contract de facilitate
vor fi supuse aprobarii intr-o adunare generala a actionarilor ce va fi convocata in
acest sens, avand in vedere prevederile art. 111, alin. (2), lit. f) din Legea societatilor
nr. 31/1990.
2. "lmputernicirea unui reprezentant A. G.A. care sa semneze alaturi de
Pre~edintele Directoratului ~i secretar, toate hotanlrile adoptate ill cadrul A.G.E.A.
3. imputernicirea Pre~edintelui Directoratului sa indeplineasca toate ~i
oricare dintre formalitatile cerute pentru inregistrarea ~i pentru asigurarea
opozabilitatii catre terte persoane a hotararilor luate de A.G.E.A. Persoana
imputemicita va putea delega altor persoane mandatul sau cu privire la indeplinirea
acestor formalitati.
CRAITA- ANA

BUCHERU~

GAVRILESCU RODICA- Secretar AGA

