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Evenimente importante de raportat: 
 

Actualizare privind Hidroelectrica SA („Hidroelectrica”) 

Franklin Templeton Investment Management Limited United 

Kingdom, Sucursala Bucureşti („Administratorul Fondului”) în 

calitate de administrator unic şi societate de administrare a 

investiţiilor Fondului doreşte să informeze acţionarii și investitorii că 

în data de 25 februarie 2014, Curtea de Apel București s-a 

pronunțat după cum urmează: 

 A casat hotărârea initiala a Tribunalului Bucuresti prin care 

procedura reorganizării judiciare a Hidroelectrica a fost 

închisă pe motive de procedura. În consecință, dosarul va fi 

trimis judecătorului sindic pentru rejudecarea cauzei. Astfel, 

societatea se intoarce în stare de reorganizare, iar fostul 

administrator judiciar este repus în funcție cu efect imediat. 

 A casat și a trimis judecătorului sindic pentru rejudecare 

două alte dosare, primul introdus de Hidroelectrica 

împotriva unei hotărâri a judecătorului sindic prin care s-a 

admis o creanță a Termolectrica, iar al doilea, introdus de 

Elsid Titu împotriva unei hotărâri a judecătorului sindic prin 

care nu s-a admis o creanță în cuantum de aproximativ 13 

milioane RON, ca urmare a aplicării clauzei de forță majoră 

în 2011.     

Administratorul Fondului va continua să informeze acţionarii și 

investitorii despre evoluțiile materiale în dosarele de insolvență. 

Administratorul Fondului va lucra cu un evaluator independent 

pentru actualizarea valorii Hidroelectrica în VAN-ul Fondului.   

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