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Data raportului: 05 martie 2014
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: Status investigaþie Comisie Europeanã
Compania Naþionalã de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" SA informeazã acþionarii ºi investitorii asupra statusului investigaþiei întreprinse
de Comisia Europeanã (CE), privind "abuzul de poziþie dominantã al OPCOM SA din perioada cuprinsã între 30.06.2008 ºi pânã cel puþin la 16.09.2013",
investigaþie deschisã în luna decembrie 2012.

Direcþia Generalã Concurenþã din cadrul Comisiei Europene a comunicat CNTEE Transelectrica SA, informal, decizia datã în cazul antitrust AT 39984
referitor la discriminarea de cãtre OPCOM SA a comercianþilor din Uniunea Europeanã care doreau sã participe la Piaþa pentru Ziua Urmãtoare (PZU) ºi
Piaþa Intrazilnicã (PI) de energie electricã din România.

Sancþiunea pecuniarã se situeazã la un nivel al cãrui cuantum este la limita inferioarã a amenzilor aplicabile în astfel de situaþii. Motivarea Direcþiei
Generale Concurenþã pentru implicarea CNTEE Transelectrica SA alãturi de OPCOM SA a fost cã, în cazuri antitrust filiala ºi societatea mamã sunt þinute
solidar la plata amenzilor.

Administratorii companiei analizeazã exercitarea cãilor de atac ce se impun, având în vedere ºi faptul cã presupusa acþiune de discriminare ar fi putut fi
reþinutã doar în sarcina OPCOM SA în calitatea sa de unic operator al celor doua pieþe de energie electricã.
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