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Raport curent conform art. 99 lit. s) din Codul Bursei de Valori Bucureşti Operator de Piaţă, Titlul II, Emitenţi 
şi Instrumente Financiare 

 

Evenimente importante de raportat: 

Potențial acord între acționari cu privire la listarea S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA 

S.A. 

Franklin Templeton International Services S.À R.L., în calitate de administrator de fond 
de investiții alternative și administrator unic al Fondul Proprietatea S.A (“Fondul”), 
dorește să informeze acționarii că la 28 martie 2022, Ministerul Energiei în calitate de 

acționar majoritar al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. („Compania” / „Hidroelectrica”) a 
confirmat acordul de a organiza o adunare a acționarilor Companiei pentru a aproba 

inițierea listării acțiunilor Companiei la Bursa de Valori București, ca urmare a unei 

oferte publice având ca obiect acţiuni ale Companiei deținute de Fond. Ca urmare a 
eforturilor Fondului de a începe procesul de listare a Hidroelectrica, adunarea 
acționarilor este programată pentru 31 martie 2022. Fondul intenționează să voteze în 

favoarea unei astfel de propuneri și astfel se așteaptă ca propunerea să fie aprobată 

cu succes în adunarea acționarilor Companiei. 

Fondul deține în prezent 19,94% din capitalul social emis al Companiei (reprezentând 
66,15% din valoarea VAN a Fondului la 28 februarie 2022). 

Alte rapoarte curente cu informații suplimentare vor fi făcute pe măsură ce și când vor 
exista informații relevante.  

Franklin Templeton International Services S.À R.L., în calitate de administrator de fond de investiții 
alternative al FONDUL PROPRIETATEA S.A. 
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Denumirea entității 
emitente:  
Fondul Proprietatea S.A. 
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Email: 
office@fondulproprietatea.ro  
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www.fondulproprietatea.ro  
 
Codul unic de înregistrare 
la Oficiul Registrului 
Comerţului:  
18253260 
 
Număr de ordine în 
Registrul Comerţului:  
J40/21901/2005 
 
Capital social subscris si 
varsat:  
3.334.342.422,84 RON 
 
Număr de acţiuni emise si 
varsate:  
6.412.196.967 
 
 
Piaţa reglementată pe care 
se tranzacţionează valorile 
mobiliare emise: 
Acțiuni pe Bursa de Valori 
Bucureşti 
 
GDR-uri pe London Stock 
Exchange 
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