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Fondul Proprietatea salută acordul cu Ministerul Economiei, Comerţului şi 

Mediului de Afaceri pentru înfiinţarea companiei CE Oltenia 
 
 
Bucureşti, 9 decembrie 2011 - Franklin Templeton Investment Management Limited UK 
Sucursala Bucureşti, în calitate de Administrator Unic şi Manager de Investiţii al S.C. Fondul 
Proprietatea S.A (“Fondul”), salută încheierea Memorandumului de Înţelegere cu Ministerul 
Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri privind înfiinţarea companiei CE Oltenia.  
 
Memorandumul de Înţelegere prevede fuziunea companiilor CEN Craiova, CEN Rovinari, CEN 
Turceni şi SNLO pentru înfiinţarea unei noi companii, CE Oltenia. Fuziunea urmează a avea loc 
până la sfârşitul lunii martie 2012 potrivit calendarului agreat de către companiile implicate.  
 
Potrivit acestui acord, compania nou creată va fi listată la bursă printr-o ofertă publică iniţială 
sau va privatiza participaţia minoritară cu un investitor strategic în termen de 24 de luni de la 
înregistrarea în Registrul Comerţului. Compania va fi administrată în regim dualist, cu un 
Consiliu de Supraveghere şi un Directorat. În plus, CE Oltenia va fi inclusă în programul de 
implementare a unui management profesionist asumat de către Guvern, prin care managerii vor 
fi selectaţi printr-un proces transparent şi competitiv, cu ajutorul şi susţinerea unei companii de 
executive search recunoscute internaţional. Managerii vor avea mandate clare bazate pe 
performanţă, respectând cele mai bune standarde de guvernanţă corporativă. Credem că 
succesul şi credibilitatea acestei noi companii va depinde în mare măsură de executarea 
corectă a planului de a numi management profesionist şi independent.  
 
În calitate de acţionar minoritar la CEN Craiova, CEN Rovinari şi CEN Turceni, Fondul 
consideră termenii acestei fuziuni ca fiind favorabili pentru compania nou creată şi, în 
consecinţă, pentru acţionarii Fondului. Cu un management profesionist care va implementa un 
plan de reformă cu viziune de piaţă, compania are şanse foarte bune să devină viabilă, creând 
valoare pentru toţi acţionarii. În plus, prin listarea la Bursa de Valori Bucureşti (BVB), CE Oltenia 
va câştiga vizibilitate în rândul investitorilor internaţionali şi va respecta criteriile stricte de 
guvernanţă corporativă impuse de BVB, ceea ce va ajuta la protejarea drepturile tuturor 
acţionarilor şi investitorilor. Unul dintre cele mai importante rezultate ale listării va fi accesul mai 
facil al companiei către finanţare pentru susţinerea investiţiilor pentru dezvoltare.  
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Greg Konieczny, manager de fond al Fondului Proprietatea, a declarat: „Suntem mulţumiţi de 
rezultatul negocierilor şi al colaborării continue cu Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului 
de Afaceri, care au dus la încheierea acestui Memorandum. Salutăm iniţiativa înfiinţării CE 
Oltenia, şi, dacă măsurile corecte pentru îmbunătăţirea managementului şi a transaprenţei sunt 
luate, compania va fi într-o poziţie bună pentru a deveni un jucător important în sectorul 
energetic din regiune. Suntem pregătiţi să susţinem Ministerul Economiei în procesul de a crea 
una dintre cele mai mari companii din România şi în listarea acesteia la bursă. Aceasta 
reprezintă o măsură importantă pentru sistemul energetic din România, care are mare nevoie 
de reformă şi de investiţii, iar noi considerăm că această fuziune reprezintă un pas important în 
direcţia corectă”.  
 
 

### 
 
 
Lansat în decembrie 2005, Fondul Proprietatea a fost creat pentru despăgubirea cetăţenilor 
români ale căror proprietăţi au fost confiscate de fostul regim comunist. În urma licitaţiei 
internaţionale anunţate în decembrie 2008, Franklin Templeton a fost declarat câştigător, în iulie 
2009, al mandatului în valoare de 3,45 miliarde Euro1 al Fondului Proprietatea, fiind selectată 
dintre şapte companii globale de management al activelor. Franklin Templeton a preluat oficial 
rolul de manager de investiţii şi administrator unic al Fondului pe 29 septembrie 2010.  
 
Franklin Templeton şi-a stabilit un birou în Bucureşti în mai 2010, cu o echipă de 25 de angajaţi, 
incluzând 6 specialişti locali în investiţii sprijiniţi de cei 40 de manageri de portofolii şi analişti din 
cadrul echipei lărgite a Templeton Emerging Markets. 
 
Franklin Templeton Investment Management Limited este o filială a Franklin Resources, Inc. 
[NYSE:BEN], o organizaţie globală de management al investiţiilor ce operează sub denumirea 
Franklin Templeton Investments. Franklin Templeton Investments furnizează soluţii globale şi 
locale de management al investiţiilor administrate de echipele de investiţii ale Franklin, 
Templeton, Mutual Series, Fiduciary Trust, Darby şi Bissett. Compania situată în San Mateo, 
California, are mai mult de 60 de ani de experienţă în investiţii şi administrează active în valoare 
de peste 694 miliarde dolari, conform datelor disponibile la data de 31 octombrie 2011. Pentru 
mai multe informaţii, vă rugăm să vizitaţi www.franklintempleton.co.uk. 
 
Birourile Franklin Templeton Investment Management Ltd. din Bucureşti se află la Premium 
Point, Calea Buzeşti nr. 78-80, etajul 8, sector 1, Bucureşti, Romania. Tel: +40.200.96.00, Fax: 
+40.200.96.31/32. Pentru mai multe informaţii cu privire la Fondul Proprietatea, vă rugăm să 
vizitaţi http://www.fondulproprietatea.ro. 
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1
Sursa: Franklin Templeton Investments, 31 octombrie 2011, VAN raportat pe baza reglementărilor CNVM. 
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