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Eveniment important de raportat:  
 
Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” SA informează publicul investitor asupra 
următoarelor:  

1. La data de 02.07.2012 situația C.N.T.E.E. Transelectrica S.A,  în relațiile contractuale cu Hidroelectrica 
S.A. se prezintă astfel: 

- sume datorate pe piața de echilibrare:  6.500.000 lei 
- sume datorate pe piața de energie:      5.765.661,66 lei 

 Total: 12.265.661,66 lei 
Cu excepția sumei datorate pe piața de echilibrare, pe care Transelectrica o achită pe măsura realizării 
încasărilor, datoria pe piața de energie este în termenul scadent/ de grație, prevăzut în contractul dintre 
cele două companii, și va fi achitată în termenele contractuale. 
 

2. Insolvența Hidroelectrica, așa cum s-a precizat, nu a afectat direct activitatea CNTEE Transelectrica 
SA. Au existat diverse comportamente emoționale, fără ca în contractele de împrumut să existe 
majorări de costuri și/sau majorări ale garanțiilor. 
 

3. Nu există refuzuri ale vreunei bănci în ceea ce privește acordarea de împrumuturi către Transelectrica 
SA. Compania are finalizate două proceduri de contractare împrumuturi: 

a. Pentru cogenerarea de înaltă eficiență; 
b. Pentru investiții.    

În ambele situații, procedurile fiind încheiate, contractele sunt în stadiul de semnare de către părți. 
Băncile creditoare sunt partenere și ale SC Hidroelectrica SA, au structuri proprii specializate în energie 
și pot avea un comportament ultra prudent față de societățile din domeniu.  
Compania are capacitatea tehnică și capabilitatea financiară de a face față unor astfel de situații.  
 

4. Transelectrica nu se află în posesia unor informații care ar putea conduce la modificări ale 
comportamentului pe piața de capital.    

 
Detalii de contact: relatii.investitori@transelectrica.ro  
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