
Raport curent conform prevederilor Legii nr. 297/2004, Regulamentului

CNVM nr. 1/2006 ºi Codului BVB

Data raportului: 20 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:
Transelectrica - membrã AmCham România

Transelectrica a devenit membrã a Camerei de Comerþ Americane în

România (AmCham România). AmCham România este una dintre

organizaþiile profesionale de afaceri cu o contribuþie semnificativã ca

partener al autoritãþilor române în elaborarea de legi ºi reglementãri cu

efecte asupra mediului de afaceri din România.

AmCham România a elaborat un Cod de Guvernanþã Corporativã ºi un set

de Principii Anticorupþie, oferind astfel membrilor sãi standarde de

referinþã internaþionale în vederea instituirii unui climat de afaceri

sãnãtos.

Transelectrica, listatã la Bursa de Valori Bucureºti atât cu titluri de

valoare (din 2006) cât ºi cu obligaþiuni (din 2013), este una dintre cele mai

vizibile ºi mai transparente companii din sectorul energetic naþional ºi este

profund interesatã în extinderea cadrului de reglementare ºi introducerea

celor mai bune practici internaþionale, pentru sporirea eficienþei utilizãrii

capitalului în companiile de stat, propunându-ºi sã devinã un exemplu

pozitiv în acest sens.

Pentru Transelectrica este deosebit de important schimbul de experienþã

în domenii precum energie ºi mediu, tehnologia informaþiei ºi

comunicaþiilor, pieþe de capital, taxe ºi fonduri structurale, concurenþa ºi

ajutor de stat, infrastructurã ºi parteneriate public-private, inclusiv prin

participarea activã în cadrul grupurilor de lucru de specialitate din cadrul

AmCham România.
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