
 

 

 

 

 

 

 

Către:  Bursa de Valori Bucureşti – Departament Operaţiuni Emitenţi Pieţe Reglementate 

Autoritatea de Supraveghere Financiară - Direcţia Generală Supraveghere – Direcţia Emitenţi 

Data comunicatului: 25 Septembrie 2020 
Denumirea entităţii emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA, societate administrată în Sistem Dualist 

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 
Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036 
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: Notificare - dețineri majore ale PAVAL HOLDING SRL şi DEDEMAN SRL 

(peste/sub 5% din capitalul social al TEL) 

 

Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” S.A. transmite anexat prezentului 

raport, întocmit în conformitate cu art. 72 alin. (6) din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente 

financiare și operațiuni de piaţă, notificările primite din partea PAVAL HOLDING SRL şi DEDEMAN 

SRL, înregistrate în Companie sub nr. 38833 din data de 24 septembrie 2020.  

Potrivit Notificărilor primite:  

- în urma tranzacțiilor efectuate, în data de 18 septembrie 2020, DEDEMAN SRL cedează o parte 

din drepturile de vot către două societăți afiliate. Astfel, procentul deținut de drepturi de vot pe care le 

deţine DEDEMAN SRL în urma tranzacţiilor în cauză, scade sub pragul de 5%, respectiv 2,058% iar 

PAVAL HOLDING SRL deține 4,085% și PIF INDUSTRIAL SRL deține 0,341% din drepturile de vot;  

- în urma tranzacției efectuate în data de 22 septembrie 2020, DEDEMAN SRL cedează către 

PAVAL HOLDING SRL cei 2,058% din capitalul social al TEL. Astfel, PAVAL HOLDING SRL 

dobândește peste 5% din acțiunile emise de ”Transelectrica”, respectiv 6,143% din capitalul social al 

TEL.  

Prin urmare, conform Notificărilor anexate, procentul deținut, în mod concertat, este de 6,484% din 

capitalul social al ”Transelectrica” S.A., respectiv PAVAL HOLDING SRL cu 6,143% iar PIF 

INDUSTRIAL SRL cu 0,341%. 

Precizăm că potrivit Actului constitutiv, capitalul social al "Transelectrica" este de 733.031.420 lei, fiind 

împărţit în 73.303.142 acţiuni nominative, ordinare şi dematerializate, fiecare având o valoare nominală 

de 10 lei. Fiecare acţiune subscrisă şi vărsată de acţionari, potrivit legii, asigură drepturi egale şi conferă 

acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acţionarilor, dreptul de a alege şi de  a fi aleşi în 

organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, precum şi orice alte drepturi 

prevăzute în Actul constitutiv. 
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Director General Executiv 
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