
 

 

 

 

 
Către:  Bursa de Valori Bucureşti – Departament Operaţiuni Emitenţi Pieţe Reglementate 

Autoritatea de Supraveghere Financiară - Direcţia Generală Supraveghere – Direcţia Emitenţi 
 
Data raportului curent: 20 februarie 2020 
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 de raportat 

 

Compania informează publicul investitor asupra faptului că în data de 19 februarie 2020, ANRE a emis 

Procesul verbal de constatare și sancționare nr. 14107/2020, prin care se constată că societatea CNTEE 

”Transelectrica” S.A. a încălcat prevederile art. 34 alin. (2) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale 

nr. 123/2012, ca urmare a Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor nr. 30 din data de 26 noiembrie 

2019, prin care acționarii au aprobat numirea doamnei Stan-Olteanu Manuela Petronela ca membru provizoriu 

în Consiliul de Supraveghere concomitent cu deținerea de către aceasta a calității de membru neexecutiv la 

un operator economic care desfășoară activități de producere de energie. 

CNTEE Transelectrica” S.A. va contesta sancțiunea ANRE dată sub formă de avertisment, conform 

prevederilor OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată prin Legea nr. 180/2002, având 

în vedere faptul că Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 30 din data de 26 noiembrie 2019 

nu a produs efecte. Reamintim, Compania a diseminat prin intermediul instituțiilor pieței de capital un raport 

curent, în data de 12 decembrie 2019, prin care a informat publicul investitor faptul că membrul desemnat nu 

a acceptat mandatul în Consiliul de Supraveghere. 

 

 
Cătălin NIȚU  Ionuț-Bogdan GRECIA 
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