Raport curent conform prevederilor Legii nr. 297/2004 şi Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM
Data raportului: 24 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
semnării, la data de 31.05.2012, a contractului de finanțare nerambursabilă cu Ministerul Economiei, Comerțului
și Mediului de Afaceri, în calitate de Organism Intermediar pentru Energie (“OIE”), în numele și pentru
Autoritatea de Management pentru implementarea proiectului "Retehnologizarea staţiei 400/110 kV Brașov”.
Valoarea totală a proiectului este de 122.145.173 lei, din care valoarea maximă eligibilă nerambursabilă,
acordată din fonduri publice, este de 45.354.787 lei.
Obiectul contractului se încadrează în Programul Operațional Sectorial “Creșterea Competitivității Economice
2007-2013“, axa prioritară 4 “Creșterea eficienței energetice și a securității furnizării în contextul combaterii
schimbărilor climatice”, operațiunea “Sprijinirea investițiilor în extinderea și modernizarea rețelelor de transport
al energiei electrice, gazelor naturale și petrolului, precum și ale rețelelor de distribuție a energiei electrice și
gazelor naturale, în scopul reducerii pierderilor în rețea și realizării în condiții de siguranță și continuitate a
serviciilor de transport și de distribuție” – partea de transport.
Rambursarea cheltuielilor depinde de depunerea unor documente către OIE și de acceptul acestui organism,
precum și de îndeplinirea unor indicatori de realizare și de rezultat.
Rambursarea cheltuielilor se estimează a fi realizată în conformitate cu următorul grafic de rambursare:
Cerere de rambursare nr

Suma estimativa de rambursat (lei)

Data depunerii

1
2
3
Total

6.000.000
27.000.000
12.354.787
45.354.787

Pana la 31.07.2012
Pana la 01.04.2013
Pana la 31.10.2013

Nu există garanții constituite aferente acestui contract.
Detalii de contact: relatii.investitori@transelectrica.ro
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