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Raport curent conform prevederilor Regulamentului CNVM nr. 1/2006 și Codului BVB 
Data raportului: 22 octombrie 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 
Număr de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610 
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: actualizare privind stadiul litigiilor cu acţionarul Tudor Dimofte 
(dosarele nr. 37598/3/2012 şi nr. 37600/3/2012) 
 

Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” SA informează acţionarii şi 
investitorii asupra stadiului a două procese în care este implicată de la data de 25.09.2012 (în calitate de 
pârâtă), pe rolul Tribunalului Municipiului Bucureşti, având ca reclamant pe acţionarul Tudor Dimofte: 

- In dosarul nr. 37598/3/2012, având ca obiect acţiune în anulare a Hotărârii Adunării Generale 
Extraordinare a Acţionarilor nr. 5/18.07.2012, prin care s-a aprobat modificarea modului de administrare 
al Companiei Transelectrica de la „sistem unitar” la „sistem dualist” şi a Actului constitutiv şi s-a 
mandatat Consiliul de administraţie pentru adaptarea corespunzătoare a procedurii de selectare a 
Consiliului de supraveghere şi a directoratului, şedinţa publică a avut loc în data de 16.10.2012. Instanţa 
a admis cererea reclamantului şi a preschimbat primul termen de judecată pentru data de 20.11.2012 
(termenul iniţial de judecată era 08.01.2013). 

- In dosarul nr. 37600/3/2012, având ca obiect suspendarea executării Hotărârii Adunării Generale 
Extraordinare a Acţionarilor nr. 5/18.07.2012 prin ordonanţă preşedinţială, în prima şedinţă, care a avut 
loc în data de 16.10.2012, s-a amânat pronunţarea pentru data de 17.10.2012. In şedinţa din data de 
17.10.2012 instanţa a respins ca neîntemeiată cererea de chemare în judecată formulată de reclamant, 
a respins ca neîntemeiată excepţia inadmisibilităţii cererii invocată de către pârâtă (Transelectrica) şi 
intervenientul MECMA – OPSPI, a admis cererea de intervenţie accesorie în interesul pârâtei, formulată 
de intervenientul MECMA – OPSPI, a admis cererea de intervenţie accesorie în interesul pârâtei, 
formulată de intervenientul Fondul Proprietatea şi a dat drept de recurs în termen de cinci zile de la 
pronunţare. 
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