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Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti

Prin prezentul raport curent informăm publicul investitor interesat că CNTEE Transelectrica SA şi
Banca Europeană de Investiţii au semnat un contract de împrumut, în valoare de 65 milioane de
Euro, pentru completarea surselor de finanţare a programului de investiţii.
Imprumutul este luat pentru o perioadă de 15 ani, cu 2 ani perioadă de graţie şi este contractat în
două tranşe, tranşa A, în valoare de 32.5 milioane de Euro, nesecurizată, şi tranşa B, de aceeaşi
valoare, securizată prin garanţie bancară.
Garantarea tranşei B a împrumutului se va face printr-un “Acord de garanţie şi compensaţie” emis de
o bancă comercială încadrată la un rating minim de cel puţin BBB+ (S&P sau Fitch) sau Baa1
(Moody’s) şi acceptată de BEI. În perioada urmatoare va avea loc procedura de alegere a acesteia.
Cele 8 proiecte co-finanţate din acest împrumut (modernizarea şi reabilitarea staţiilor 400/220/110/10
kV Bucureşti Sud, 400 kV Gădălin, 400/220/110 kV Brazi Vest – staţia de 110 kV, 400/220/110/20 kV
Lacu Sărat, 220/110 kV Mintia, 400/110 kV Braşov, 220/110/20 kV Cetate şi înlocuirea a 11
transformatoare şi autotransformatoare în staţiile Transelectrica) vor conduce la reducerea costurilor
de mentenanţă, precum şi creşterea siguranţei în funcţionare a Reţelei de Transport, pentru
îndeplinirea criteriilor de adecvanţă şi standardelor de performanţă.
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