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Prin prezentul raport curent CN TRANSELECTRICA SA informează publicul investitor interesat că în 
conformitate cu Hotărârea nr. 2 a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de  
23 aprilie 2008, CNTEE Transelectrica SA, cu sediul social în Bucureşti, Bulevardul Gen. Gh. 
Magheru nr. 33, sector 1, cu punct de lucru în Bucureşti, Str. Armand Călinescu nr. 2-4, sector 2, 
număr de înmatriculare la Oficiul Registrului Comertului J40/8060/2000, anunţă plata către acţionarii 
săi a unui dividend brut aferent exerciţiului financiar 2007 în valoare de 0.36 lei/acţiune.  

Valoarea netă a dividendului va rezulta prin aplicarea cotei legale de impozitare, corespunzătoare 
pentru fiecare grupă de acţionari (persoane fizice/juridice, rezidenţi, nerezidenţi), conform prevederilor 
Codului Fiscal al României. Impozitul va fi reţinut la sursă. 

Plata dividendelor va începe la data de 25 iunie 2008 şi se va realiza numai către acţionarii înscrişi în 
registrul acţionarilor de la Depozitarul Central de la sfârşitul zilei de 15 mai 2008, care este data de 
înregistrare stabilită de Adunarea Generală. 

Distribuirea dividendelor va avea loc prin intermediul subunităţilor agentului de plată BANCPOST SA, 
şi se va desfăşura după următoarea procedură: 
1. Către acţionarii persoane fizice române - pe baza actului de identitate valabil, cu CNP. 
2. Către acţionarii persoane juridice române - pe baza CUI valabil;  

Plata se poate face: 
- prin virament bancar, în conturi deschise la alte bănci din România, fără comisionare;  
- prin retragere cash, la ghişeele BANCPOST, cu aplicarea de către bancă a unui comision de 0.85%, 
(min. 2 RON). 

3. Către acţionarii persoane fizice şi juridice străine, plata dividendelor se va face în baza unei 
solicitări în scris, care să cuprindă datele de identificare ale acţionarului (nume/prenume sau 
denumire, CNP/CUI, domiciliu), contul (codul IBAN) si banca în care se doreşte plata, însoţită de o 
copie a actului de identitate sau a CUI. Dacă acţionarii nerezidenţi doresc aplicarea unei cote mai 
favorabile de impozitare, stabilită prin Convenţie de evitare a dublei impuneri semnată de România cu 
statul de reşedinţă al acţionarului, la cerere vor fi anexate 1) Certificatul de Rezidenţă Fiscală, în 
original sau copie legalizată, 2) traducerea acestuia în limba română, legalizată; netransmiterea 
Certificatului de Rezidenţă Fiscală va conduce către aplicarea legislaţiei fiscale româneşti în vigoare.  

Solicitările vor fi adresate către CN Transelectrica SA, Direcţia Strategie Corporativă şi Piaţa de 
Capital, Serviciul Piaţa de Capital şi Relaţii Investitori (fax 0213035880 sau e-mail 
relatii.investitori@transelectrica.ro). 
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