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COMUNICAT

Electrica informeaza investitorii si actionarii ca, in contextul epidemiologic actual, toate
companiile din cadrul Grupului au adoptat un plan de masuri speciale pentru buna desfasurare a
operatiunilor si asigurarea continuitatii in alimentarea cu energie electrica, precum si pentru
protectia clientilor, angajatilor si partenerilor sai.
Planul de rezilienta existent la nivelul Grupului a fost actualizat cu promptitudine pentru a
raspunde situatiei exceptionale de la nivel national si pentru a limita o potentiala extindere a Covid19. Au fost implementate masuri de preventie si protectie in toate zonele in care angajatii Grupului
isi desfasoara activitatea. La momentul transmiterii prezentului comunicat, la nivelul Grupului
Electrica nu sunt inregistrate cazuri pozitive de Covid-19.
Totodata, avand in vedere ca in data de 29 aprilie 2020 urmeaza sa se desfasoare Adunarea
Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) Electrica, pentru limitarea riscului de contaminare a
actionarilor cu Covid-19, Compania incurajeaza folosirea modalitatilor de relationare indirecta,
on-line sau telefonic, pentru solutionarea diverselor solicitari.
In acest sens, sunt puse la dispozitia actionarilor Electrica urmatoarele mijloace electronice de
comunicare:
-

-

-

documentele suport aferente ordinii de zi a AGOA pot fi consultate online, utilizand
sectiunea dedicata AGOA din data de 29 aprilie 2020 de pe website-ul Electrica
(www.electrica.ro);
intrebarile referitoare la documentele aferente ordinii de zi a AGOA, precum si intrebarile
referitoare la alte aspecte privind activitatea Electrica pot fi transmise la adresa de e-mail
ir@electrica.ro cu semnatura electronica extinsa incorporata;
tinand cont de contextul actual si de data apropiata la care este programata desfasurarea
AGOA Electrica, Compania incurajeaza actionarii sa isi exprime votul prin corespondenta,
prin completarea, semnarea si transmiterea corespunzatoare a formularului de vot prin
corespondenta, fie prin posta, sau servicii de curierat, fie prin e-mail cu semnatura
electronica extinsa incorporata cu respectarea cerintelor din convocator, la adresa de e-mail
ir@electrica.ro.

Continuam sa monitorizam indeaproape evolutia situatiei la nivel national, adaptand permanent
planul de masuri. Punem in centrul actiunilor noastre sanatatea investitorilor, actionarilor,
clientilor, partenerilor si angajatilor nostri, implementand cu strictete toate masurile si
recomandarile emise de autoritati.
Detalii de contact: Electrica Relatia cu Investitorii, E-mail: ir@electrica.ro
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