Către:

Bursa de Valori Bucureşti – Departament Operaţiuni Emitenţi Pieţe Reglementate
Autoritatea de Supraveghere Financiară - Direcţia Generală Supraveghere – Direcţia Emitenţi
Data comunicatului: 01 Martie 2021
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: Repartizarea în ”Alte rezerve” a veniturilor nete din alocarea
capacității de interconexiune transfrontalieră obținute în anul 2020
Transelectrica informează publicul investitor că din veniturile totale obținute în anul 2020 din activitatea
de alocare a capacității de interconexiune transfrontalieră, suma de 40.202.164 lei (suma netă de
impozitul pe profit și de rezerva legală) urmează a se repartiza pe destinația ”alte rezerve”, după
aprobarea în Adunarea Generală a Acționarilor a repartizării profitului net la data de 31 decembrie
2020. Repartizarea veniturilor din alocarea capacitații de interconexiune (sume nete de impozitul pe
profit și de rezerva legală) la rezerve cu destinație specială se efectuează în conformitate cu
prevederile art. 1 lit. d) din OG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale,
companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la
regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile Regulamentului UE
nr. 2019/943 și ale Ordinului ANRE nr. 171/2019 care prevăd utilizarea veniturilor din alocarea
capacităților de interconexiune pentru realizarea de investiții în rețea pentru menținerea sau creșterea
capacitaților de interconexiune. Precizăm că valoarea menționată are caracter preliminar. Valoarea
finală va fi publicată odată cu situațiile financiare finale aferente anului 2020 în cadrul Notei privind
aprobarea de către Adunarea Generala a Acționarilor a repartizarii profitului net la data de 31
decembrie 2020.”
Informația menționată mai sus face obiectul unei obligații de publicare aflată în sarcina Autorității
Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), potrivit prevederilor art. 19 alin. (5) din
Regulamentul UE 2019/943 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piața
internă de energie electrică. Conform cadrului legal menționat, ANRE are obligația să publice anual
până la data de 01 martie un raport privind obținerea și utilizarea de către Transelectrica a veniturilor
din alocarea capacitatilor de interconexiune, pentru anul calendaristic încheiat la data de 31 decembrie
a anului precedent. Raportul conține monitorizarea veniturilor obținute de Transelectrica din alocarea
capacităților de interconexiune, precum și analiza utilizării acestor venituri pentru obiectivele prioritare
stabilite în cadrul art. 19 (2) ale Regulamentului UE 2019/943.
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