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Eveniment de raportat – Informare material AGOA din data de 25/28.02.2022
Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice ”Transelectrica” SA informează acţionarii şi
persoanele interesate, referitor la punctul 2 de pe ordinea de zi a Adunării generale ordinare a
acționarilor, convocată pentru data de 25/28 02.2022, respectiv ”Aprobarea Bugetului de Venituri și
Cheltuieli pentru anul 2022 al CNTEE Transelectrica S.A., precum și a estimărilor pentru anii 2023
și 2024”, materialul informativ (înregistrat cu numărul 3116/19.01.2022) disponibil din data de
21.01.2022, pe site-ul Companiei www.translectrica.ro, secțiunea Relații Investitori/AGA 2022,
prezintă comparații procentuale la sumele bugetate pentru anul 2022 comparativ cu valorile aprobate
prin Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul anterior (2021), fiind indicate sub forma “+/x%”, dacă nu se specifică altfel.
Luând în considerare încadrarea în termenele prevăzute de legislația în vigoare, respectiv:
✓ Legea nr. 317/28.12.2021 a bugetului de stat pe anul 2022;
✓ Legea nr. 154/2016 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 11/2016 pentru
modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei
financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativteritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație
majoritară, potrivit căreia ”Operatorii economici prevăzuți la art. 4 alin. (1) lit. d), ale căror
acțiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, și filialele acestora, prezintă,
potrivit legii, bugetul de venituri și cheltuieli însoțit de anexele de fundamentare, întocmite în
conformitate cu prevederile legale în vigoare, Adunării generale a acționarilor, în vederea
aprobării acestora, după consultarea prealabilă a organizațiilor sindicale, și publică bugetul
de venituri și cheltuieli cu valorile aferente anului curent, în termen de 60 de zile de la
intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat.... ”;
✓ OMFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și
cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, respectiv Anexa 6 conform
căreia: ”La estimarea indicatorilor economico-financiari pentru anul curent se vor avea
in vedere nivelul preliminat/realizat al acestora din anul precedent…”,
coroborat cu

✓ Calendarul de Comunicare Financiară al Companiei pentru anul 2022, disponibil pe
site-ul Companiei, secțiunea Relații Investitori/Raportări Periodice/Calendar financiar,
publicat în conformitate cu prevederile legislaţiei pieţei de capital;
✓ Art. 236 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și
operațiuni de piață, potrivit căruia ”Informaţiile cuprinse în rapoartele trimestriale,
semestriale şi anuale, (…), care nu au fost aduse la cunoştinţa publicului în conformitate
cu prevederile legale, au până la publicarea rapoartelor, în condiţiile respectării
prevederilor art. 7 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014, regimul legal aplicabil
informaţiilor privilegiate”,
informațiile comparative față de nivelul preliminat al anului 2021 vor fi disponibile spre
consultare, pe site-ul Companiei, începând cu data de 15 februarie 2022, respectiv anexele 15 întocmite conform Ordinului MFP nr. 3818/2019, în conformitate cu data calendaristică înscrisă
în Calendarul de Comunicare Financiară pentru anul 2022 aferentă publicării Rezultatelor
financiare anuale preliminare – 2021.
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