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Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare      Bursa de Valori Bucureşti 
emise: 
 
Evenimente importante de raportat: SC Fondul Proprietatea SA (“Fondul”) – Actualizare 
privind SC Hidroelectrica SA 
 
Franklin Templeton Investment Management Limited UK Sucursala Bucureşti (FTIML Sucursala 
Bucureşti sau Managerul de Fond), în calitate de Administrator Unic şi Manager de Investiţii al 
Fondului Proprietatea anunţă că Tribunalul Bucureşti a admis astăzi cererea de insolvenţă a SC 
Hidroelectrica SA (“Hidroelectrica”), cerere care a fost depusă de companie la data de 15 iunie 
2012. La data de 18 iunie 2012 Managerul de Fond a luat cunoştinţă de pe Portalul Instanţelor de 
Judecată din România despre decizia Hidroelectrica de a solicita insolvenţa având în vedere 
situaţia financiară a companiei, respective existenţa unor probleme de lichiditate pe termen 
scurt. 
 
Ca urmare a admiterii cererii de insolvenţă, Tribunalul Bucureşti a desemnat EURO INSOL SPRL ca 
administrator judiciar interimar.  
 
Tribunalul Bucureşti a stabilit termenul pentru prima Adunare a Creditorilor pentru data 29 
august 2012 şi a fixat ca termen pentru continuarea procedurii data de 12 decembrie 2012, când 
administratorul judiciar va expune, în sinteză, măsurile efectuate. 
 
În conformitate cu dispoziţiile Legii 85/2006 privind procedura insolvenţei, Adunarea Generală a 
Acţionarilor companiei va desemna administratorul special, în timp ce Adunarea Creditorilor va 
desemna administratorul judiciar.  
 
Principalele atribuţii ale administratorului special sunt:  

• reprezintă interesele companiei;  
• propune administratorului judiciar un plan de reorganizare a activităţii companiei; 
• administrează activitatea companiei, sub supravegherea administratorului judiciar, după 

confirmarea planului. 
 
Principalele atribuţii ale administratorului judiciar sunt: 

• elaborarea planului final de reorganizare a activităţii companiei; 
• supravegherea operaţiunilor de gestionare a patrimoniului companiei; 
• conducerea activităţii companiei; 
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• introducerea de acţiuni pentru anularea actelor frauduloase încheiate de companie în 
dauna drepturilor creditorilor; 

• menţinerea sau denunţarea unor contracte încheiate de companie; 
• verificarea creanţelor şi, atunci când este cazul, formularea de obiecţiuni la acestea, 

precum şi întocmirea tabelelor creanţelor. 
 
În urma deciziei Tribunalului Bucureşti, decizie cu impact material asupra Valorii Activului Net al 
Fondului (aşa cum a fost raportat în data de 18 iunie 2012), Managerul de Fond se confruntă cu o 
situaţie nouă şi intenţionează să monitorizeze atent activităţile administratorului special şi 
judiciar al Hidroelectrica. Managerul de Fond va depune toate eforturile pentru a se asigura că va 
exista o implementare promptă a planului de reorganizare care va genera beneficii pe termen 
lung pentru companie şi acţionarii săi. Managerul de Fond consideră că planul de reorganizare ar 
trebui să urmărească îmbunătăţirea fluxului de numerar prin creşterea veniturilor şi reducerea 
cheltuielilor.  
 
Managerul de Fond va acţiona în scopul protejării intereselor Fondului pe parcursul procedurii de 
insolvenţă şi ar dori ca ieşirea Hidroelectrica din acest proces să aibă loc în cel mai scurt timp 
posibil.  
 
Managerul de Fond doreşte să reitereze faptul că nu preconizează ca procedura de insolvenţă a 
Hidroelectrica să aibă un impact material asupra acţiunilor corporative ale Fondului planificate 
pentru acest an, inclusiv plata dividendelor, programul de răscumpărare şi listarea secundară 
propusă la Bursa de Valori din Varşovia. 
 
 
Franklin Templeton Investment Management Ltd United Kingdom Sucursala Bucureşti, în 
calitate de administrator unic al S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A. 

Grzegorz Maciej KONIECZNY 
 
Reprezentant legal 

 


