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Eveniment important de raportat: Stadiul majorării capitalului social aprobate în AGEA din data de 30.09.2013 
 
Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” S.A. informează publicul investitor că, prin decizia 
nr.877/29.07.2014, Autoritatea de Supraveghere Financiară nu a aprobat Prospectul proporţional de ofertă în vederea majorării 
capitalului social conform Hotărârii AGEA din data de 30.09.2013. 
Reamintim că, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 30.09.2013 a aprobat majorarea capitalului social al 
CNTEE Transelectrica S.A. cu aport în natură și aport în numerar, în sumă maximă de 5.529.360 lei, respectiv de la valoarea 
actuală de 733.031.420 lei la valoarea de 738.560.840 lei, prin emiterea unui număr maxim de acțiuni de 552.942 acțiuni noi, 
nominative, dematerializate, la un preț de 10 lei/acțiuni egale cu valoarea nominală (fără primă de emisiune) din care: 

o suma de 3.245.120 lei (423.512 acțiuni noi) reprezintă aport în natură al Statului Român; 
o suma de 2.284.300 lei (228.430 acțiuni noi) reprezintă aport în numerar al celorlalți acționari.   

În perioada 01.02.2014–18.04.2014, Intermediarul SSIF Broker a elaborat Prospectul proporționat de Ofertă, pe baza informațiilor 
puse la dispoziție de Companie, acesta fiind depus la Autoritatea de Supraveghere Financiara în data de 18.04.2014. 
În perioada 28.04.2014–29.07.2014, urmare a clarificărilor solicitate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, Transelectrica 
a obţinut punctul de vedere al Ministerului Finanțelor Publice (în calitate de reprezentant al Statului Român, la data de 30.09.2013, în 
adunarea generală a acţionarilor). În urma corespondenței purtate în această perioadă, a rezultat că nu s-au luat în calcul 
prevederile art. 12 alin. (5^1) si (5^2) din Legea nr.137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, conform cărora 
majorarea capitalului social aferentă valorii terenurilor pentru care s-au eliberat certificatele de atestare a dreptului de proprietate, se 
realizează fără adăugarea unei prime de emisiune. 
Decizia Autorităţii de Supraveghere Financiară a fost rezultatul unei analize comune a reprezentanţilor CNTEE Transelectrica S.A. şi 
ai Autorităţii de Supraveghere Financiară, concluzionându-se necesitatea reluării procedurilor privind majorarea capitalului social al 
Companiei cu valoarea terenurilor pentru care s-au obţinut certificate de atestare a dreptului de proprietate și cu acordarea dreptului 
de preferință celorlalți acționari ai companiei, cu respectarea prevederilor legale în vigoare și cu asigurarea unui tratament egal 
tuturor acționarilor, în ceea ce privește prețul de emisiune al noilor acțiuni emise. Directoratul Companiei va face toate diligenţele ca, 
în cel mai scurt timp, aceste proceduri să se finalizeze, astfel încât să fie convocată Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor.    
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