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Denumirea entităţii emitente: CNTEE TRANSELECTRICA S.A., 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 
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 important de raportat: Curtea de Apel Bucureşti a dat câştig de cauză CNTEE Transelectrica S.A. în litigiul cu 
S.C. Conaid Company S.R.L. 
 
Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” S.A. informează acţionarii şi investitorii asupra stadiului 
litigiului cu S.C. Conaid Company S.R.L., în care Compania are calitatea de pârât. Astfel, în şedinţa publică din data de 11.06.2014, 
Curtea de Apel Bucureşti a respins acţiunea și cererea de intervenţie accesorie a reclamantei S.C. Conaid Company S.R.L. ca 
nefondate cu drept de recurs. 
Reamintim conform informaţiilor prezentate în Raportul Anual al Companiei aferent anului 2013 şi în Prospectul de emisiune al 
obligaţiunilor corporative, că dosarul nr. 5302/2/2013, care s-a aflat pe rolul Curţii de Apel Bucureşti, are ca obiect în primul rând, 
constatarea refuzului nejustificat al CNTEE Transelectrica S.A. de a încheia un act adiţional la un contract de racordare la RET a 
unei capacităţi energetice încheiat cu reclamanta, contract care în fapt încetase ca urmare a neîndeplinirii de către reclamantă a 
unor condiţii suspensive. Un alt capăt de cerere, de asemenea respins de instanţa de fond, îl reprezintă constatarea refuzului 
nejustificat al CNTEE Transelectrica S.A., [după expirarea primului contract] de a încheia un nou contract de racordare la RET cu 
societatea reclamantă în termenul de valabilitate al avizelor tehnice de racordare. 
La termenul din data de 20.05.2014, Curtea de Apel Bucureşti a dispus disjungerea capătului de cerere în pretenţii, constituindu-se 
un nou dosar cu nr. 3372/2/2014, cu un prim termen de judecată în data de 17.06.2014. 
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