
Nr. 30333/10.10.2013
Raport curent conform prevederilor Regulamentului CNVM nr.
1/2006 ºi Codului BVB
Data raportului: 10 octombrie 2013
Denumirea entitãþii emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA, Societate
Administratã în Sistem Dualist
Sediul social: Bucureºti, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1

Punct de lucru: Bucureºti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3

Numãr de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610

Codul unic de înregistrare: 13328043

Numãr de ordine în Registrul Comerþului: J40/8060/2000

Capital social subscris ºi vãrsat: 733.031.420 RON

Piaþa reglementatã pe care se tranzacþioneazã valorile mobiliare emise:

Bursa de Valori Bucureºti

Eveniment important de raportat:
Compania Naþionalã de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA

informeazã acþionarii ºi investitorii asupra faptului cã Hotãrârea nr. 7 a

Adunarii Generale Extraordinare a Acþionarilor a Companiei Naþionale de

Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, emisã în urma ºedinþei

întrunite la prima convocare în data de 30.09.2013, transmisã la BVB ºi

CNVM prin Raportul curent nr. 29.108 din data de 30 septembrie a.c.

conþine o eroare materialã.

Astfel, prezentãm mai jos erata de îndreptare:

Punctul nr. 2.2 al ordinii de zi din Hotãrârea AGEA:

"Se aprobã perioada de exercitare a dreptului de preferinþã în vederea

pãstrãrii ponderii deþinute de fiecare acþionar în capitalul social, respectiv de

30 de zile calendaristice de la data publicãrii hotãrârii adunarii generale

extraordinare a acþionarilor în Monitorul Oficial, partea a IV-a. Dupã

expirarea termenului de exercitare a drepturilor de preferinþã toate acþiunile

nesubscrise vor fi anulate. Perioada efectivã de subscriere ºi procedura de

subscriere vor fi comunicate acþionarilor prin raport curent, imediat ce

hotãrârea AGEA va fi publicatã în Monitorul Oficial, partea a IV-a."

se va citi:
"Se aprobã perioada în care se pot subscrie acþiuni în cadrul exercitãrii

dreptului de preferinþã în vederea pãstrãrii ponderii deþinute de fiecare

acþionar în capitalul social, care nu este mai micã de o lunã de la data

stabilitã în anunþul ºi prospectul/prospectul proporþionat de ofertã, datã

ulterioarã datei de publicare a hotãrârii adunarii generale extraordinare a

acþionarilor în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a. Dupã expirarea

termenului de exercitare a drepturilor de preferinþã toate acþiunile

nesubscrise vor fi anulate."
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