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: 12 iulie 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
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti
Eveniment de raportat
În baza obligațiilor de raportare instituite prin legislația pieței de capital, prin raportare la informațiile incluse în:
- Rapoartele curente diseminate potrivit art. 225 din L-297/2004 în data de 08.06.2016 și în data de
04.01.2017 prin intermediul instituțiilor pieței de capital, având ca subiect actele juridice C 99/2016
‘‘Modernizare stația 220/110 kV Dumbrava‘‘ și C 259/2016 „Modernizare Stația electrică 220/110 kV Râureni”,
încheiate cu filiala SMART,
- Comunicatul TEL diseminat în data de 04.04.2019, având ca subiect ‘‘proiecte de investiții la stațiile
DUMBRAVA, RÂURENI și AREFU‘‘,
Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” SA informează publicul interesat cu privire la
faptul că la data de 21.06.2019 au fost îndeplinite condițiile suspensive prevăzute în clauzele acordurilor de încetare
încheiate de Companie cu filiala sa, respectiv nr. C777/06.06.2019 și nr. C778/06.06.2019 aferente actelor juridice
ante-menționate (C 99/2016 și C 259/2016).
De la data de 21.06.2019, data intrării în vigoare a acordurilor de încetare a C 99/2016 și C 259/2016, părțile au
obligația ca termen de 30 de zile, respectiv până la data de 21.07.2019, să întocmească următoarele formalități:
Raportul privind produsele livrate, serviciile prestate și lucrările executate, situația privind sumele datorate între părți,
conform prevederilor contractuale și procesele verbale de predare-primire a produselor fabricate.
În ceea ce privește impactul încetării celor două contracte asupra siguranței SEN precizăm că CNTEE
””Transelectrica”” S.A.a luat măsuri pentru a nu fi afectată siguranța în funcționare:
- în stația DUMBRAVA s-a realizat un provizorat care asigură funcționarea în condiții de siguranță a zonei;
- stația RÂURENI funcționează în condiții normale și au fost asigurate servicii de mentenanță suplimentare.
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