ANUNŢ DE INTENŢIE CU PRIVIRE LA
TESTAREA INTERESULUI POTENŢIALILOR INVESTITORI PRIVIND
PRIVATIZAREA SOCIETĂŢII COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A.

În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 86 din 6 martie 2013, Guvernul României a aprobat
strategia de privatizare a Societăţii Complexul Energetic Hunedoara S.A. („Societatea”) prin metoda
majorării de capital social prin aport de capital privat, prin atragerea unui investitor strategic şi
dobândirea de către acesta a unui pachet de acţiuni reprezentând 51% din capitalul social al
Societăţii, în cadrul unei operaţiuni de majorare de capital social prin emisiune de noi acţiuni.
Ministerul Economiei, prin Departamentul pentru Energie şi Societatea, invită potenţialii
investitori interesaţi să îşi manifeste interesul în legatură cu participarea la procesul de privatizare a
Societatii.
Scrisoarea de intenţie privind manifestarea interesului potenţialului investitor pentru obţinerea
accesului la datele si informaţiile privind Societatea va trebui să conţină următoarele menţiuni: (a)
datele de contact şi scurtă prezentare a potenţialului investitor; (b) exprimarea intenţiei de a obţine
acces la informaţiile menţionate în prezentul anunţ. Scrisorile de intenţie se vor transmite prin fax, email sau poştă ori depuse prin reprezentant la sediul Departamentului pentru Energie (Str. Splaiul
Independenţei nr. 202 E, Sector 6, România, Bucureşti, Camera 109) cel târziu până la data de
05.12.2014, ora 14:00, în atenţia:
D-lui Gabriel Dumitraşcu
Director General
Departamentul pentru Energie
Directia Generala Privatizare şi Administrare a Participaţiilor Statului în Energie
Splaiul Independenţei nr. 202E, Camera 109, Sector 6
Tel.: 004021.409.99.79
Fax: 004021.316.65.74
E-mail: office.dgpapse@energie.gov.ro
În aplicarea prevederilor art. 11 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea
privatizării, cu modificările şi completările ulterioare, potenţialii investitori care şi-au exprimat
interesul în vederea participării la procesul de privatizare a Societatii vor putea obţine acces la
Societate pentru a îşi forma o opinie generală asupra situaţiei acesteia, în scopul scurtării perioadei de
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formare a unei decizii privind achiziţionarea pachetului de acţiuni prin metoda majorării de capital
social al Societăţii.
Informaţiile care vor fi puse la dispoziţie de Societate vor conţine numai date generale, cu
caracter public, iar vizitele vor avea un caracter preponderent tehnic, pentru ca investitorii să poată
evalua starea actuală a Societăţii, perspectivele acesteia după privatizare şi un volum de investiţii
minim necesar.
Neexprimarea interesului de catre potenţialii investitori nu va afecta posibilitatea acestora de a
participa în etapele ulterioare ale procesului de privatizare a Societăţii.
Alte informaţii privind Societatea şi prezentul anunţ de intenţie se pot obţine la tel. 0040-721213-880/fax.: 0040-254-544-313, persoană de contact: Nicolae Petroi.
Prezentul anunţ nu reprezintă un anunţ de vânzare sau o ofertă de vânzare în sensul art. 7 alin. 1
şi urm. din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi
completările ulterioare, şi nici un anunţ de privatizare în sensul art. 1959 din Normele metodologice de
aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale,
cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru
accelerarea privatizării, aprobate prin H.G. 577/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
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