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Comunicat – detalii privind întâlnirea cu analiștii financiari, consultanții de plasament,
brokerii, investitorii și mass-media pentru prezentarea rezultatelor financiare aferente
trimestrului III 2015
Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” SA informează asupra
faptului că, în data de 13 noiembrie 2015 va fi organizată întâlnirea de prezentare a rezultatelor
financiare aferente trimestrului III 2015.
Întâlnirea va avea loc la Hotel Crowne Plaza Bucharest, sala Primavera, Bd. Poligrafiei, nr.1,
sector 1 – București, între orele 1100-1300.
Înregistrarea participanților va începe la ora 1030; prezentarea în format .pdf va fi disponibilă în
dimineața zilei de 13 noiembrie 2015 pe pagina de internet a Companiei, www.transelectrica.ro,
secţiunea Relaţii Investitori/Raportări Periodice/Rapoarte/Rapoarte 2015.
Rugăm persoanele interesate să participe la întâlnire să confirme prezența la adresa de e-mail
relatii.investitori@transelectrica.ro până la data de 12 noiembrie 2015, ora 1600.
De asemenea, rugăm persoanele care doresc să adreseze întrebări specifice conducerii
Transelectrica, să o facă în scris la adresa de e-mail relatii.investitori@transelectrica.ro până la
data de 12 noiembrie 2015, ora 1000.
Menționam faptul ca întâlnirea poate fi urmărită și online, atât în limba română cât și în limba
engleză, pe pagina de internet a Companiei www.transelectrica.ro, accesând secțiunea Rezultate
Financiare T3 în data de 13 noiembrie 2015, începând cu ora 1100.
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