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HOT�RÂREA 

Adun�rii Generale Ordinare a Ac�ionarilor 
Societä�ii Complexul Energetic Oitenia S.A. nr. 15/25.11.2021 

Adunarea General� Ordinar� a Actionarilor Societ��ii Complexul Energetic Oltenia S.A. cu 
sediul social în Târgu Jiu, Str. Alexandru loan Cuza, Nr. 5, Judejul Gorj, înregistrat� la O.R.C. sub nr.

J18/311/31.05.2012. avand C.U.I. RO30267310, legal _i statutar întrunit� la data de 25.11.2021, in 
cadrul primei convoc�ri, la sediul Reprezentantei Societ�jii Complexul Energetic Oltenia S.A., din 

Bucure_ti, Str. Badea Cârtan, nr. 24, cu o prezen�� a acjionarilor de 99,55647408% din capitalul social. 
astfe: 

- Ministerul Energiei prin domnul Susanu Romeo cu Ordinul de mandatare nr. 1215/23.11.2021 
reprezentând 77,151382612 % din capitalul social, 

-S. Fondul Proprietatea S.A., prin Formularul de vot prin coresponden�� nr. 210/22.11.2021. 

reprezentand 21,559907094 % din capitalul social, 

- S. Electrocentrale Grup S.A., prin Formularul de vot prin corespondent� nr. 4587/18.11.2021. 
reprezentând 0,845184374 % din capitalul social, 

Cu un numär de 99.080.450 voturi pentru" reprezentând 77, 996566986% din capitalul social. 

fatã de un num�r de 27.387.940 voturi ,abtinere" reprezentând 21,559907094 % din capitalul
social, la punctele 1, 2, 3, 4, 5, 

Cu un num�r de 126.468.390 de voturi "pentru" reprezentând 99,556474080% din capitalul
social, la punctul 6, 

HOT�RA�TE 

1. Alege in calitate de membri ai Consiliului de Supraveghere al Societäii Complexul
Energetic Oltenia S.A., pe cele dou� pozitii r�mase vacante in cadrul Consiliului de 
Supraveghere, urm�toarele persoane:

1.1.Bobu Nicolae 

1.2.Gätejescu Alexandru-Florian 

2. Stabileste durata mandatului membrilor Consiliului de Supraveghere pentru o perioad� de 4 (patru) luni, conform prevederilor art. 641 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanja corporativ� a întreprinderilor publice, aprobat� cu modilic�ri si complet�ri de Legea nr. 111/2016, sau pân� la desemnareamembrilor Consiliului de Supraveghere,în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, dac� selectia se finalizeaz� înainte de termenul mentionat. 



3. Stabileste remunera�ia fixa brut� lunara a membrilor neexecutivi ai consiliului de 
supraveghere egal� cu de dou� ori media pe ultimele 12 luni a câ_tigului salarial mediu 
brut lunar pentru activitatea desf�_urata conform obiectului principal de activitate 
inregistrat de societate, la nivel de clas� conform clasifica�iei activit�tilor din economia 
national�, comunicat de Institutul National de Statistic� anterior numirii, in conformitate 
cu prevederile art. 37 din OUG 109/2011. 

4. Aprobä forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de 
Supraveghere, conform Anexei 2 la Ordinul Ministrului Energiei nr. 1215/23.11.2021. 

5. Imputerniceste reprezentantul Ministerului Energiei in Adunarea Generalá a 

Actionarilor s� semneze, in numele actionarilor, contractul de mandat cu membrii 
Consiliului de Supraveghere. 

6. Imputerniceste presedintele de sedint�, membru al Directoratului s� indeplineasc� toate 
si oricare dintre formalit�tile cerute pentru inregistrarea si pentru asigurarea 
opozabilit�tii c�tre terte persoane a hot�rarilor luate de AGOA. Persoana imputernicitã 
va putea delega altor persoane mandatul s�u cu privire la indeplinirea formalit�tilor

mentionate mai sus. 

ENERG 

Presedintele AGOA,, 
Burlan Daniel 

Secretar de �edint�, " 

's vIN 

Susanu Romeo 

Secretari tehnici, 

Sl�vulete Delia 

Jianu Dorina 

CAN 

Prezenta hot�râre a fost redactat� în trei exemplare originale _i con�ine dou� pagini. 


