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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 
interesat asupra faptului că CNVM a aprobat, prin Decizia nr. 240/13.03.2012, prospectul final de ofertă publică 
secundară de vânzare acțiuni, deținute în numele Statului Român de Ministerul Economiei, Comerțului și 
Mediului de Afaceri, prin Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie la Transelectrica, având 
următoarele caracteristici: 
 

- Obiectul ofertei: 10.995.472 acțiuni (15%); 
- Valoarea nominală: 10 lei/acțiune; 
- Prețul de subscriere: orice preț situat între 14,9 și 19,2 RON /acțiune inclusiv capetele de interval; 
- Prețul de ofertă se va determina conform prevederilor prospectului de ofertă; 
- Perioada de derulare: 14 – 27.03.2012; 
- Intermediarii ofertei: Sindicat de Intermediere format din Banca Comercială Română S.A., în calitate de 

manager al Sindicatului, și SSIF Intercapital Invest SA și SSIF SWISS Capital SA, în calitate de membri;  
- Locul de subscriere: la sediul membrilor Sindicatului de Intermediere, la unitățile teritoriale BCR 

menționate în prospect, on-line pentru investitorii Intercapital Invest prin intermediul Ktrade și la sediul 
oricărui participant la sistemul de tranzacționare al BVB care a semnat un angajament de asumare a 
”Condițiilor de derulare a ofertei” cu managerul de Sindicat. 
 

Oferta se derulează prin sistemul electronic al Bursei de Valori București și se va desfășura cu respectarea 
tuturor condițiilor din prospectul de ofertă. 
Oferta nu poate fi închisă anticipat, conform prevederilor prospectului de ofertă.  
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