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Evenimente importante de raportat – S.C. Fondul Proprietatea S.A. – Actualizare cu privire la SC 
Hidroelectrica SA 
 
 
Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala Bucureşti (FTIML Bucureşti sau 
Administratorul Fondului), în calitate de administrator unic şi societate de administrare a investiţiilor Fondului, 
a luat cunoştinţă de faptul că o cerere pentru intrarea în insolvenţă a SC Hidroelectrica SA a fost înregistrată 
de către companie la Tribunalul Bucureşti în data de 15 iunie 2012, aşa cum este publicat pe portalul 
instanţelor de judecată din Romania. Tribunalul Bucureşti a stabilit primul termen de judecată în acest proces 
pentru data de 20 iunie 2012. 
 
Menţionăm faptul că, în cazul în care cererea de intrare în insolvenţă a Hidroelectrica este admisă de către 
Tribunal, aceasta va determina înregistrarea acţiunilor companiei la valoarea zero în activul net („VAN”) al 
Fondului (valoarea participaţiei Fondului în Hidroelectrica la 31 mai 2012, reflectată în VAN, a fost de 3.288,71 
milioane lei, adică 20,98% din total VAN), până la finalizarea procedurii mai-sus menţionate, în conformitate cu 
Regulamentul CNVM nr.4/2010. De asemenea, în cazul în care cererea de intrare în insolvenţă a Hidroelectrica 
este admisă de către Tribunal, pentru creanţa reprezentând dividende de încasat de la Hidroelectrica aferente 
profitului anului 2010 şi pentru dobânzile penalizatoare pentru plata cu întârziere a acestor dividende, în 
valoare totală de 46,87 milioane lei, se va înregistra o ajustare privind pierderea de valoare pentru suma 
totală.  
 
Managerul de Fond reiterează angajamentul său de a continua eforturile pentru protejarea şi creşterea valorii 
pe termen lung a tuturor companiilor din portofoliul Fondului, inclusiv Hidroelectrica, şi va lua toate măsurile 
necesare pentru atingerea acestui scop. 
 
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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