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Eveniment important de raportat: Moody’s crește rating-ul TEL (Ba1, perspectiva stabilă)
Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” SA informează acţionarii şi investitorii că,
Agenția internațională de rating de credit Moody's Investors Service a crescut cu o treaptă rating-ul de credit al
Transelectrica, la Ba1 (anterior Ba2), perspectiva fiind menținută la nivelul stabil. Rating-ul Transelectrica rămâne
situat la doar o treaptă sub ratingul de țară al României (anterior două trepte), recunoscându-se performanța
financiară îmbunătățită și rezultatele operaționale solide ale Companiei, asigurându-se astfel premisele finanțării
viitoare în condiții optime de cost pentru realizarea în bune condiții a investițiilor asumate pentru perioada a treia
de reglementare.
Componenta individuală a rating-ului Transelectrica, evaluată exclusiv pe baza profilului financiar al Companiei, a
fost majorată cu două trepte de rating. Factorul determinant a fost creșterea stabilității veniturilor într-un cadru de
reglementare a tarifului de transport transparent și predictibil corespunzător ciclului actual de 5 ani (1 iulie 2014 –
30 iunie 2019). Complementar, Agenția de rating apreciază în mod pozitiv evoluția Companiei ca urmare a
îmbunătățirii lichidității Transelectrica, coroborată cu dispariția anumitor condiții restrictive corespunzătoare
contractelor istorice de împrumut bancar și cu politica de distribuție a dividendelor aprobată de către acționari.
Prezenta acțiune de rating vine în continuarea îmbunătățirii perspectivei rating-ului (la stabil, de la negativ, Ba2),
comunicată de Moody’s în anul 2014 și având ca factor determinant demararea procesului de optimizare a
structurii de finanțare prin introducerea obligațiunilor denominate în Lei în mixul de finanțare. Această emisiune
inaugurală a acționat atât în sensul extinderii maturității resurselor cât și în sensul diminuării riscului valutar. Cele
două acțiuni ale Agenției din intervalul 2014-2016 reflectă astfel aprecierea pozitivă a acesteia cu privire la
procesul gradual de îmbunătățire a profilului financiar al Transelectrica, început odată cu implementarea în cadrul
Companiei a prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.
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