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Raport curent conform art. 234 alin. (1) din Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 
privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, precum şi a art. 99 lit. s) din Codul Bursei 
de Valori Bucureşti Operator de Piaţă, Titlul II, Emitenţi şi Instrumente Financiare 

 

Evenimente importante de raportat: 

Primirea de la Enel S.p.A. a notificării cu privire la dreptul de a participa la 

vânzare în legătură cu deținerile Fondului Proprietatea în capitalul social al Enel 

Energie Muntenia S.A. și al E-Distributie Muntenia S.A. 

Franklin Templeton International Services S.À R.L., în calitatea sa de administrator de 

fonduri de investiții alternative și administrator unic („AFIA/ Administratorul de Fond”) 

al Fondului Proprietatea S.A. („Fondul”), dorește să informeze acționarii că a primit o 

notificare de la Enel S.p.A. („Enel”) cu privire la exercitarea de către Fond a dreptului 

de a participa la vânzare, în temeiul Acordului de Privatizare încheiat între S.C. 

Electrica S.A. și Enel la data de 11 iunie 2007 privind achiziționarea și subscrierea de 

acțiuni la Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice Electrica Muntenia Sud 

S.A. („Contractul de Privatizare”), în legătură cu deținerile Fondului Proprietatea în 

capitalul social al Enel Energie Muntenia S.A. și al E-Distribuție Muntenia S.A..  

Notificarea dreptului de a participa la vânzare este declanșată ca urmare a încheierii 

de către Enel și societatea elenă Public Power Corporation S.A. (“PPC”) a unui 

contract de vânzare a tuturor participațiilor deținute de Grupul Enel în România 

(https://www.enel.com/media/explore/search-press-releases/press/2023/03/enel-signs-

agreement-to-sell-its-romanian-operations-to-ppc). 

Fondul analizează opțiunile sale strategice în contextul notificării dreptului de a 

participa la vânzare, ca parte a angajamentului său continuu de a crește valoarea 

pentru acționari. Orice vânzare potențială în conformitate cu dreptul de a participa la 

vânzare, în cazul în care acesta va fi exercitat, va fi condiționată de finalizarea 

tranzacției dintre Enel și PPC. Alte anunțuri vor fi făcute pe măsură ce vor fi relevante. 

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. 
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