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Fondul Proprietatea pune tunurile pe Guvern. Munitia o asigura Popovici Nitu &
Asociatii

Reprezentantii  Franklin Templeton, administratorul Fondului Proprietatea (FP), s-au  declarat “socati” de modul în
care sunt conduse societatile de stat în  România. Pentru ca nu se împaca deloc cu interventiile statului în  companiile
la care FP este actionar, administratorii au declansat o  batalie apriga cu Guvernul, contestând în instanta mai multe
masuri  considerate abuzive.

Dupa ce a obtinut o decizie a Tribunalului  prin care a fost suspendata Adunarea Generala a Actionarilor (AGA)  Complexului
Energetic Craiova, în care trebuia aprobata fuziunea  firmelor cu capital majoritar de stat din domeniul energetic, Fondul 
Proprietatea a continuat ofensiva în justitie. Doua ordonante  presedintiale obtinute în decembrie si ianuarie amâna cu un an
proiectul  guvernamental de formare a celor doi giganti din domeniul energetic.

Fondul  a fost asistat în batalia juridica declansata împotriva Executivului de  firma de avocatura Popovici Nitu & Asociatii
(PN&A). Echipa  PN&A a inclus oameni din departamentele de litigii, corporate si  taxe, si a fost coordonata de Ciprian
Dontu, avocat asociat coordonator  al Departamentului de Litigii, Alexandru Ambrozie, avocat asociat si  Mihaela Pohaci,
consultant fiscal asociat si coordonator al Popovici  Nitu & Asociatii Tax SRL.

Guvernul intentioneaza sa  înfiinteze doua companii, prin comasarea mai multor firme din domeniul  energetic: Electra SA ar
ur ma sa fie formata din complexurile energe  tice Turceni, Rovinari si Cra iova, Nuclearelectrica, o parte a Hi dro  elec tri ca
si SNLO, iar Hidroenergetica ar trebui sa includa  termocentralele Electrocentrale Deva, Electrocentrale Bucuresti si  restul
activelor hidroenergetice.

Ordonantele presedintiale anuleaza AGA

În  ultima saptamâna a anului trecut sectia comerciala a Tribunalului  Bucuresti a admis cererea de emitere a unei ordonante
presedintiale prin  care a fost suspendata hotarârea AGA Hidroelectrica, în care  reprezentantii statului votasera în favoarea
crearii a doua companii  energetice nationale, ce ar fi comasat principalii producatori de  electricitate si carbune. Avocatii
Fondului au convins instanta, printre  altele, ca modul de împartire a activelor si pasivelor în procesul de  divizare a societatii
Hidroelectrica nu este stabilit pe criterii clare,  nefiind indicat modul de distribuire a celor mai importante contracte,  ceea ce
prejudiciaza actionarii. Primul termen în dosarul de fond a fost  stabilit pentru 5 decembrie 2011, ceea ce înseamna ca un
termen  optimist pentru solutionarea acestuia ar fi sfârsitul lui 2012 sau  începutul lui 2013. Daca Hidroelectrica va solicita si
instanta accepta  scurtarea la doua-trei luni a primului termen în actiunea în anulare  initiata de FP, orizontul de timp se va
diminua corespunzator, dosarul  putând fi solutionat pâna la jumatatea lui 2012.

Saptamâna  trecuta, o alta actiune a FP a fost încununata de succes. Fondul a  obtinut o alta ordonanta presedintiala care
suspenda hotarârea de  fuziune luata în AGA Nuclearelectrica. Urmatorul termen în dosarul de  fond este 15 februarie 2012.
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Amânarea pe un orizont de timp  îndelungat, pâna la obtinerea unor solutii definitive în favoarea  societatilor de stat implicate
în procedurile de fuziune, arunca în aer  proiectul înfiintarii gigantilor energetici. Totul va trebui reluat de  la zero, întrucât
prospectul de fuziune este fundamentat pe situatiile  financiare ale anului 2009, care nu mai pot fi folosite. Va trebui  facuta o
noua evaluare, convocata apoi AGA în firmele de stat implicate  în fuziune si abia apoi se poate vorbi de finalizarea
proiectului  guvernamental.

În luna noiembrie, avocatii FP au obtinut la  Tribunalul Dolj o decizie de suspendare a fuziunii Complexului Energetic 
Craiova cu Complexul Energetic Rovinari, Complexul Energetic Turceni,  Societatea Nationala a Lignitului Oltenia si
Hidroserv Rm.-Vâlcea pâna  la solutionarea irevocabila a actiunii privind modificarea proiectului  de fuziune. Instanta
doljeana a dispus, de asemenea, si suspendarea  tinerii AGA la CE Craiova. În toate actiunile, Fondul a fost asistat si 
reprezentat de firma de avocatura Popovici Nitu & Asociatii.

Disensiuni si la Romgaz

Actionar minoritar al Romgaz Medias, FP a cerut saptamâna trecuta si  revocarea membrilor Consiliului de Administratie care
au votat în  noiembrie în favoarea unei donatii din partea companiei catre bugetul de  stat.  Fondul a anuntat ca va declansa
actiuni în justitie împotriva  acestora, individual. Franklin Templeton, administratorul FP, si-a  exprimat "dezamagirea" dupa
transferul sumei de 400 de milioane de lei  catre bugetul statului si a precizat ca va folosi în continuare toate  mijloacele legale
pentru recuperarea banilor, prin anularea deciziei AGA  din 30 noiembrie. "Fondul Proprietatea a convocat o Adunare
Generala a  Actionarilor Romgaz pe 17 ianuarie, pentru a-i revoca pe membrii  Consiliului de Administratie care au votat în
favoarea donatiei si  pentru a declansa actiuni în justitie împotriva acestora individual", au  aratat reprezentantii
administratorului FP.

Presedintele  executiv al Templeton Emerging Markets Group, Mark Mobius, a reluat  într-un comunicat criticile la adresa
donatiei. "Guvernul român risca  foarte mult în relatia cu investitorii straini urmând acest drum. Ne-am  opus cu fermitate
acestor masuri întrucât credem cu tarie ca vor avea  consecinte negative, cauzând pierderea încrederii investitorilor în 
disponibilitatea guvernului român de a-si onora obligatiunile si  datoriile, precum si obligatiile fata de actionarii si furnizorii 
companiilor detinute de stat", a afirmat el.

Ministerul  Economiei, care detine 85% din actiunile Romgaz, a decis în AGA  companiei din noiembrie sa doneze 400 de
milioane de lei catre bugetul  statului, în baza unei Hotarâri de Guvern potrivit careia alte doua  companii vor face donatii
catre stat din profitul anilor precedenti si  vânzari de active: Electrica (400 de milioane) si Loteria Româna (74 de  milioane.

Avocatii de la Popovici Nitu & Asociatii asista FP în disputa de la Romgaz si pregatesc urmatoarele actiuni în justitie.
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