Către: Bursa de Valori Bucureşti – Departament Operaţiuni Emitenţi Pieţe Reglementate
Autoritatea de Supraveghere Financiară - Direcţia Generală Supraveghere - Direcţia Emitenţi
Raport curent conform prevederilor Legii nr. 24/2017, Regulamentului ASF nr. 5/2018 și Codului BVB
Data raportului: 03 iunie 2019
Denumirea entităţii emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA, societate administrată în Sistem Dualist
Sediul social: Bucureşti, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1
Punct de lucru: Bucureşti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3
Număr de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610
Codul unic de înregistrare: 13328043
Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036
Număr de ordine în Registrul Comerţului: J40/8060/2000
Capital social subscris şi vărsat: 733.031.420 RON
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Eveniment important de raportat – majorarea capitalului social al filialei SMART S.A.
Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” SA anunţă / informează persoanele
interesate că în urma Hotărârii AGEA nr.13/08.05.2019 prin care s-a aprobat participarea Companiei la
majorarea capitalului social al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport
„Smart” - SA, filială a Companiei, cu un aport în numerar în valoare maximă de 24.000.000 lei,
prin raportare la consemnările din procesul verbal al ședinței adunării, astfel cum au fost solicitate de către
acționarul Statul român prin Ministerul Economiei pe baza poziției exprimate de către Consiliul Concurenței
prin adresa nr.4599/18.04.2019, atașată prezentei, respectiv cu privire la verificarea de către Companie a
operațiunii de majorare din perspectiva reglementărilor incidente în materia ajutorului de stat,
Directoratul Companiei a fost de acord cu demararea operațiunilor de implementare a majorării capitalului
social al filialei cu efectuarea prealabilă a testului operatorului economic privat (OEP) de către filială și cu
demararea operațiunilor necesare delegării către Consiliul de Administrație al filialei a competenței de
aprobare a majorării de capital cu un aport în numerar în valoare maximă de 24.000.000 lei precum și
îndeplinirea tuturor măsurilor prealabile acestei operațiuni.
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