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Comunicat – plată dobândă obligațiuni Transelectrica (TEL18)
Compania Națională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” SA, în calitate de Emitent, anunță plata
primei dobânzi aferente obligațiunilor emise în anul 2013, în conformitate cu Prospectul Ofertei inaugurale de
obligațiuni, aprobat prin Decizia Autorității de Supraveghere Financiară, nr. A-657/10.12.2013.
Plata va fi efectuată de către Banca Comercială Română SA, în calitate de agent de plată, la data de 19
decembrie 2014, către deținătorii de obligațiuni Transelectrica înscriși în Registrul deținătorilor de obligațiuni
ținut de către Depozitarul Central S.A. la data de referință 05.12.2014.
Plata dobânzii se va efectua prin transfer bancar în conturile în Lei comunicate de deținătorii de obligațiuni
Transelectrica în Formularul de Subscriere sau notificate Agentului de plată de către deținătorii de obligațiuni cu
cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de Data Plãții Dobânzii, în conformitate cu prevederile Prospectului de
Emisiune, capitolul “Termenii și Condițiile Obligațiunilor”.
Rata dobânzii obligațiunilor este fixă: 6,1% pe an.
Dobânda va fi calculată în conformitate cu prevederile din cadrul Prospectului de Emisiune, capitolul “Termenii
și Condițiile Obligațiunilor”, secțiunea 7 – Dobânda.
Obligațiunile Transelectrica sunt tranzacționate la Bursa de Valori București (BVB) sectorul Titluri de Creditcategoria 3 Obligațiuni corporative, sub simbolul TEL18.
Prospectul de emisiune și informații detaliate referitoare la emisiunea de obligațiuni și plata acestora se găsesc
pe site-ul Companiei, la adresa: http://www.transelectrica.ro/web/tel/emisiune-de-obligatiuni.
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