
 

                                                                                                                                                                                                                    

 

 
Raport curent conform prevederilor Legii nr. 297/2004 şi Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM 
Data raportului: 05 iulie 2012 
Denumirea entităţii emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA 
Sediul social: Bucureşti, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1 
Punct de lucru: Bucureşti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3 
Numărul de telefon/fax: 0213035611 / 0213035610 
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:  
 
Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” SA informează publicul investitor asupra 
faptului că Moody’s Investors Service a retrogradat cu o treaptă nivelul ratingului Companiei, de la Baa3 la Ba1, 
trecând astfel Transelectrica de la categoria ”Investment grade” la categoria “Speculative grade”.  
 
În conformitate cu metodologia Moody’s pentru companiile deţinute de stat (government-related issuers – 
GRIs), evaluarea Transelectrica include o componentă independentă, proprie companiei, majorată cu o 
componentă care reflectă probabilitatea de a primi sprijin guvernamental în cazul unor dificultăţi financiare, 
aceasta din urmă fiind redusă de la trei la două trepte. 
 
Factorii principali care au stat la baza deciziei agenţiei au fost: (1) diminuarea participaţiei statului român în 
capitalul social al Companiei, de la 73,69% la 58,69%, (2) posibilitatea ca în viitor să aibă loc o nouă diminuare, 
până la nivelul de 51% şi (3) scăderea probabilităţii intervenţiei guvernului în cazul în care entitatea se 
confruntă cu probleme, evidenţiată deja în cazul insolvenţei Hidroelectrica. 
 
Transelectrica subliniază că este o companie publică, cu buget propriu, iar diminuarea participaţiei statului în 
capitalul social al Companiei este parte a acordului României cu Fondul Monetar Internaţional.  
Nivelurile proiectate ale indicatorilor de risc de credit incluşi în acordurile de împrumut cu IFI (covenanţii BERD, 
BIRD, BEI), estimate pe baza unor ipoteze rezonabile privitoare la evoluţia principalilor parametri operaţionali şi 
financiari ai Companiei, situează Transelectrica în zona sigură.  
Compania are suficiente resurse pentru acoperirea ratelor scadente în anul curent iar parcursul istoric 
ireproşabil în executarea serviciului datoriei are la baza o capacitate solidă de generare de fluxuri de numerar 
pozitive din operaţiunile de bază. 
 
 
Raportul complet poate fi consultat pe site-ul oficial Moody’s Investors Service: www.Moodys.com.  

 
 
Detalii de contact: relatii.investitori@transelectrica.ro  
 
p.Director General  
 
Marius Ion MATEESCU 
 
Director Direcția Planificare, Dezvoltare RET  
și Accesare Fonduri Europene 

http://www.moodys.com/
mailto:relatii.investitori@transelectrica.ro

