Către: Bursa de Valori Bucureşti – Departament Operaţiuni Emitenţi Pieţe Reglementate
Autoritatea de Supraveghere Financiară - Direcţia Generală Supraveghere – Direcţia Emitenţi

Data raport: 01 octombrie 2019
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
Comunicat: Depozitarul Central - ofertă de înregistrare a codului IBAN
Depozitarul Central prin Comunicatul de presă, transmis în data de 30 septembrie 2019, informeaza publicul
investitor că oferă gratuit, timp de 1 săptămână, începând cu data de 30 septembrie 2019, serviciul de
înregistrare a codul IBAN utilizat pentru efectuarea plăților de dividende prin virament bancar.
Acționarii Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” SA care nu sunt clienți ai
unui intermediar își vor putea înregistra gratuit la Depozitarul Central codul IBAN, pe baza actului de
identitate și a unui extras de cont de la bancă.
Înregistrarea codului IBAN la Depozitarul Central este necesară şi utilă pentru deținătorii de instrumente
financiare care nu au cont deschis la un intermediar, pentru încasarea automată a dividendelor sau a altor
sume de bani cuvenite, plata acestora fiind instructată de către Depozitarul Central, prin intermediul
agentului de plată desemnat de emitentul la care respectivul acționar are deţineri.
Pentru a beneficia de această modalitate de plată, acționarii sunt invitați să se adreseze direct Depozitarului
Central: la adresa Bd. Carol I, nr. 34-36, et. 8, Sector 2, București, la numarul de telefon 021.408.58.56 sau
021.408.59.23 și/sau adresa de e-mail dividend@depozitarulcentral.ro.
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