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Evenimente importante de raportat – S.C. Fondul Proprietatea S.A. (“Fondul”): Actualizare privind
Adunarea Generala Extraordinara a Hidroelectrica
Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala Bucureşti, în calitate de
administrator unic şi societate de administrare a investiţiilor Fondului, anunţă, prin prezenta, că în data de 20
septembrie 2011 a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor SC HIDROELECTRICA S.A. (“AGEA”).
Menţionăm că, Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Hidroelectrica a avut loc ca urmare a solicitării
formulate de către Fond, în calitatea sa de acţionar al Hidroelectrica, în conformitate cu prevederile legale în
vigoare.
In cadrul acestei şedinţe, s-au dezbătut următoarele puncte aflate pe ordinea de zi:
1) Admiterea la tranzacţionare pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti a
acţiunilor SC Hidrolelectrica SA
Statul Român a votat “ÎMPOTRIVĂ”, pentru următoarele motive:
 Ordonanţa Guvernului nr. 56/2010 privind înfiinţarea Electra şi Hidroenergetica este încă în vigoare
 Hidroelectrica este implicată în litigii privind înfiinţarea Electra şi Hidroenergetica, care au fost
demarate de Fondul Proprietatea şi sindicate şi care se află încă pe rolul instanţelor de judecată
Hidroelectrica deţine o poziţie strategică în economie; prin urmare, o strategie de privatizare va
trebui aprobată de către Guvernul României.
Având în vedere prevederile Scrisorii de Intenţie a Fondului Monetar Internaţional (“FMI”), reprezentanţii
Statului Român au solicitat Consiliului de Administraţie elaborarea unei evaluări şi întocmirea unui studiu de
oportunitate în privinţa listării Hidroelectrica, pe care să le prezinte acţionarilor societăţii.
Listarea Hidroelectrica va fi introdusă pe agenda următoarei adunări generale extraordinare a acţionarilor,
imediat ce Guvernul României va aproba strategia de privatizare.
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2) Desemnarea unei societăţi de servicii de investiţii financiare care va intermedia listarea SC
Hidroelectrica SA
Statul Român a votat “ÎMPOTRIVĂ”, urmare a votului dat la pct. 1.
3) Modificările aduse Actului Constitutiv al SC Hidroelectrica SA propuse de SC Fondul Proprietatea SA
Statul Român a votat “ÎMPOTRIVĂ”, pentru următoarele motive:
 Modificările propuse de Fondul Proprietatea conţin (i) probleme legate de admiterea la tranzacţionare
a Hidroelectrica şi (ii) probleme legate de guvernanţa corporativă a societăţii;
 Consiliul de Administraţie a aprobat o decizie în data de 08.09.2011 pentru angajarea unei societăţi de
avocatură care va întocmi o opinie legală cu privire la modificările propuse, opinie care nu a fost adusă
la cunoştinţa OPSPI;
 Statul Român a votat “împotrivă” la punctele 1 şi 2 ale AGA.
Statul Român a decis ca propunerile să fie analizate în cadrul unei AGA viitoare, după primirea aprobării
preliminare din partea Consiliului de Administraţie, deşi o astfel de aprobare nu este cerută de lege şi nu
respectă principiile de guvernanţă corporativă. La baza acestei aprobări preliminare a Consiliului de
Administraţie va sta opinia legală ce urmează a fi întocmită de către societatea de avocatură angajată.

Franklin Templeton Investment Management Ltd United Kingdom Sucursala Bucureşti, în calitate de
administrator unic al S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Adrian CIGHI
Reprezentant Legal
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