
Raport curent conform legislaþiei pieþei de capital - Valoarea nominalã individualã: 10.000 lei/obligaþiune;

- Preþul de ofertã: 10.000 lei/obligaþiune;Data raportului: 10 decembrie 2013
- Dobânda: între 5,40% p.a. ºi 6,40% p.a. Rata finalã a dobânzii va fi Denumirea entitãþii emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA, 

Societate Administratã în Sistem Dualist publicatã cu douã zile înainte de data de închidere a ofertei. 

Sediul social: Bucureºti, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1 - Perioada de derulare a ofertei: 11.12.2013 – 18.12.2013, cu 
Punct de lucru: Bucureºti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3 posibilitatea închiderii anticipate conform prevederilor prospectului. 

Numãr de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610 - Intermediarul ofertei: Banca Comercialã Românã S.A. 
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerþului: 13328043 - Programul de subscriere: subscrierile pot fi efectuate în timpul 
Numãr de ordine în Registrul Comerþului: J40/8060/2000 programului normal de lucru al Intermediarului, respectiv de luni pânã 
Capital social subscris ºi vãrsat: 733.031.420 RON vineri între orele 9:30-17:00, ora României.

Piaþa reglementatã pe care se tranzacþioneazã 
Obligaþiunile emise în urma ofertei publice vor fi înscrise la cota Bursei valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureºti

de Valori Bucureºti, în baza prospectului de admitere ºi în conformitate cu 

reglementãrile Bursei de Valori Bucureºti.  Comunicat
Prospectul de Ofertã este publicat, în format electronic, pe website-ul 

Compania Naþionalã de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” Transelectrica (www.transelectrica.ro), iar în format letric este disponibil 
SA informeazã publicul investitor asupra faptului cã Autoritatea de publicului interesat, la cerere, la sediul Companiei din strada Olteni nr.2-4, 
Supraveghere Financiarã, Sectorul Instrumentelor ºi Investiþiilor sector 3, Bucureºti, în fiecare zi lucrãtoare a perioadei de ofertã, între orele 
Financiare, a aprobat, prin Decizia nr. A – 657/10 decembrie 2013, 9:30 – 17:00.   
prospectul de admitere la tranzacþionare a obligaþiunilor emise de 
Companie, adresatã exclusiv investitorilor calificaþi. ªtefan-Doru BUCÃTARU

Emisiunea de obligaþiuni are urmãtoarele caracteristici:   Director General Executiv
Preºedinte al Directoratului- Obiectul emisiunii: 20.000 obligaþiuni;


	Page 1

