GUVERNUL ROMANIEI
HOTARARE
pentru modificarea gi completarea HotirArii Guvernului nr.85/2013 pentru
aprobarea strategiei de privatizare prin oferti publicl de majorare a capitalului
social prin aport de capital privat al Societifii Comerciale de Distribu{ie gi
Furnizare a Energiei Electrice rrElectricatt - S.A. Bucure;ti

in temeiul art. 108 din Constitulia Romdniei, republicatd,

Guvernul Romff niei adoptd prezenta hotdrdre.

Art.

I

Hotirirea Guvernului nr. 85/2013 pentru aprobarea strategiei de privatizare
prin oferti publici de majorare a capitalului social prin aport de capital privat
al Societifii Comerciale de Distribufie gi Furnizare Energiei Electrice

^
,,Electrica" - S.A. Bucuregti, publicati in Monitorul Oficial al RomAniei, Partea
I, nr. 147 din 19 martie 2013, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, se modificd
gi se completeazd dupd cum urmeaz6:

1. Articolul I, alineatul (2), liera b) se modificd Si va avea urmdtorul conlinut:
,,b) inilierea unei oferte publice primare de majorare a capitalului social prin aport de
capital privat prin oferirea spre subscriere de acliuni sub formd de acfiuni gi/sau
certificate de depozit avdnd labazd acliuni suport sau drepturi de alocare pe piafa de
capital reglementatd nationald gi internafionalS potrivit legisla{iei privind pia{a de
capital;'

Articolul 3, alineatul (2), litera d) se modificd Si va avea urmdtorul con(inut:
,,d) efectuarea de citre Societatea de Distribulie qi Furnizare a Energiei Electrice
"Electrica" - S.A. Bucureqti a demersurilor necesare pentru pregdtirea gi derularea
ofertei publice primare, modificarea actului constitutiv, indeplinirea formalitdlilor
necesare admiterii ac{iunilor societd{ii Ia tranzacfionare pe pia{a operatd de Bursa de
Valori Bucuregti qi a admiterii la tranzaclionare a certificatelor de depozit avdnd la
2.

bazl, ac{iuni suport sau drepturi de alocare la Bursa de Valori Londra,

in condiliile

legii;"

3.

Articolul 3, alineatul (2), litera

e),

paragraful (ii) se modificd Si va avea urmdtorul

conlinut:
"(ii) intervalul de pre{ de ofertd gi mecanismul de determinare a pre{ului de v6nzare
gi/sau preful de vdnzare, dupd caz, aI ac{iunilor nou-emise ca urrnare a majoririi
capitalului social prevdntte la art. 1 alin. (2) Iit. a) qi a certificatelor de depozit avdnd
Ia bazd acliuni suport sau drepturi de alocare, cu respectarea prevederilor art. 5 gi,
ulterior, derulirii ac{iunilor prevdnrtelaart.6 alin. (4) lit. e)."

4.

Articolul 3, alineatul (2), dupd litera e) se introduce o noud litera care va cvea
urmdtorul conlinut:

,,f) aprobarea numirii de cdtre Societatea de Distribulie gi Furnizare a Energiei
Electrice "Electrica" - S.A. Bucuregti a unei binci emitente pentru emiterea gi
depozitarea de certificate de depozit avdnd la baz\ acliunile suport ale societdlii sau
drepturi de alocare."

5. Dupd orticolul 4 se introduce art. 4t care va avea urmdtorul conlinut:

"Aft.4l
(1) Oferta publici primard cu privire la un numdr de acfiuni reprezentdnd 105% din
capitalul social al SocietSlii de Distribu{ie qi Furnizare a Energiei Electrice
"Electrica" - S.A. Bucuregti va fi structuratd in trei tranqe dupi cum urmeaz6:

a)

tranga investitorilor institu(ionali este acea trangd in care sunt acceptate
exclusiv subscrieri ale investitorilor institulionali gi cdreia ii sunt alocate un
numdr de actiuni reprezentand [ ....... %] din numirul total al ac(iunilor care
fac obiectul ofertei publice primare. Categoria investitorilor institulionali
include: institulii de credit, firme de investi(ii, organisme de plasament colectiv
- fonduri de investilii, sociedti de investilii gi/sau societd{i de administrare a
investi{iilor; societdfi de asigurare, fonduri de pensii gi societdli de administrare
a respectivelor fonduri de pensii; traderi gi companii fiduciare.

b)

tranga subscrierilor mari este acea trangd in care sunt acceptate subscrieri mai
mari de [....] de actiuni ale investitorilor care nu sunt investitori institulionali in
condiliile stabilite la litera (a) qi cdreia sunt alocate un numdr de actiuni
reprezentdnd 1......%] din numdrul total al actiunilor care fac obiectul ofertei
publice primare.

ii

c)

in care sunt acceptate subscrieri mai
mici sau egale cu t.........] de ac{iuni si mai mari de t........] acfiuni ale

tranqa subscrierilor mici este acea tranqd

investitorilor care nu sunt investitori institulionali in condiliile stabilite la litera

(a) qi cdreia ii sunt alocate un numdr de ac{iuni reprezentdnd t....... %] din
numdrul total al ac{iunilor care fac obiectul ofertei publice primare.

(2) In cantl in care, la inchiderea perioadei de ofert6, atdt tranqa investitorilor
institulionali cdt gi tranqa subscrierilor mici sunt suprasubscrise, iar raportul dintre
nivelul de subscriere a tranqei subscrierilor mici gi nivelul de subscriere a tranqei
investitorilor institulionali este mai mare de [ ], un pachet de ac{iuni reprezentdnd
I I % din actiunile oferite in tranga investitorilor institufionali este alocat de drept
cdtre tranga subscrierilor mici.

6.

Articolul 5 se modificd Ei va avea urmdtorul conlinut

"(1) Preful de vdnzare al ac{iunilor nou-emise va fi determinat conform mecanismului
de determinare a prefului de var:zare precizat la art. 5l - 5', cu respectarea
prevederilor art. 3 alin. (3)."
(2) Intervalul de pret de ofertd si mecanismul de determinare a pretului de vdnzare,
pre{ul de vdnzare al drepturilor de alocarelacfiunilor nou-emise ca urrnare a majordrii
capitalului social gi al certificatelor de depozit av6nd la bazd, acliuni suport sau
drepturi de alocare, precum qi celelalte elemente ale vlnzdrii se aprobd de citre
adunarea generali extraordinard, a ac{ionarilor sau, dupd caz, de cdtre consiliul de
administrafie al Societ6lii de Distributie gi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" S.A. Bucureqti.
(3) Durata ofertei publice primare prevdzute Ia art. I alin. (2) lit. b) va fi stabilitd, prin
derogare de la prevederile art. 17 din Normele metodologice de aplicare a Ordonan{ei
de urgentl a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societdtilor comerciale, cu
modificdrile qi completdrile ulterioare, gi ale Legii nr. 13712002 privind unele mdsuri
pentru accelerarea privatizdrii, aprobate prin Hotdrdrea Guvernului nr. 57712002, cu
modificdrile gi completdrile ulterioare, in conformitate cu prevederile Legii nr.
297/2004, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, qi cu reglementdrile Comisiei
Na(ionale a Valorilor Mobiliare qi va fi inscrisd in prospectul de ofertd publicd.

(4) Derularea ofertei publice secundare primare se realizeazd potrivit termenilor qi
condiliilor stabilite in prospectul de oferti aprobat de Autoritatea de Supraveghere
Financiard."

7. DupQ

articolul 5 se introduc patru noi articole, art. 5t-

54 cu

urmdtorul cuprins:

,r{rt.5r
(1) in tranqa investitorilor institulionali, subscrierile pot fi efectuate de cdtre acegtia
la orice pref cuprins in intervalul avdnd limita inferioard de [
] lei/actiune qi limita
superioard de [
lei/ac{iune,
inclusiv
limitele
intervalului.
]
(2) Preful de vinzare al acfiunilor in cadrul trangei investitorilor institufionali este
stabilit in cadrul intervalului de pre{ prevdzut la alin. (1), dupd cum urmeazd:

a) in cazul in care numdrul total de ac{iuni subscrise va reprezenta mai pu(in de
t ] Yo din numdrul de actiuni oferite in aplicarea prevederilor art. l, preful de

vdnzare este stabilit la nivelul celui mai mic pref de subscriere inregistrat in
tranqa investitorilor institu{ionali;

b) in caztil, in care numdrul total de actiuni subscrise va reprezenta mai mult de
I l% din numdrul de ac{iuni oferite in aplicarea prevederilor art. l gi numdrul

total de ac[iuni subscrise in tranga investitorilor institulionali va reprezenta cel
mult t
] Yo din numdrul de ac(iuni alocat pentru aceasti tranqd potrivit
prevederilor art. 4r alin. (1) lit. a), pre{ul devilnzare este stabilit la nivelul celui
mai mic pre{ de subscriere inregistrat in tranqa investitorilor institulionali;

c) in cazul in care numirul total de ac(iuni subscrise va reprezenta mai mult de
I l% din numdrul de ac{iuni oferite in aplicarea prevederilor art. 1 gi numirul

total de ac{iuni subscrise in tranqa investitorilor institu{ionali va reprezenta mai
mult de [
]% din numdrul de ac{iuni alocat pentru aceasti tranqd potrivit
prevederilor art. 4r alin. (1) lit. a) gi alin. (2), preful de vAnzare este determinat
pebaza criteriilor de alocare prevdzute la alin. (4).

(3) Pre{ul stabilit potrivit prevederilor alin. (2) se aplicd tuturor investitorilor
institulionali care dobdndesc ac{iuni qi/sau certificate de depozit avdnd Iabazd acfiuni
suport sau drepturi de alocare in cadrul tranqei investitorilor institutionali, potrivit
prevederilor prospectului de ofert6.

(4) Alocarea ac{iunilor qi/sau a certificatelor de depozit avAnd Ia bazd acliuni suport
sau drepturi de alocare in cadrul trangei investitorilor institulionali se realizeazd de
cdtre comisia pentru coordonarea procesului de privatizare, cu luarea in considerare a
criteriilor calitative menlionate in prospectul de ofertS, la recomandarea gi impreun5
cu intermediarul selectat , avAndu-se in vedere o evolufie favorabilS a pre{ului
acliunilor ulterior admiterii latraruacfionare a ac{iunilor qi realizarea unui raport intre
actiunile alocate cdtre investitorii pe termen lung (investitor care, la aprecierea
intermediarului, intentioneazd, s6, pdstreze ac{iunile/certificatele de depozit avdnd Ia
bazd ac{iunile suport pentru cel pu{in I atr) gi cele alocate cdtre investitorii pe termen
scurt (investitot care, la aprecierea intermediarului, inten(ioneazd sd pdstreze
acliunile/certificatele de depozit avdnd labazd actiunile suport pentru mai pu{in de I
an) mai mare de

Art.
de [

52

[

].

- (1) Pentru tranqa subscrierilor mari toate subscrierile se realizeazd,la pretul
] Ieilacliune, reprezentAnd limita superioard a intervalului preturilor de

t
subscriere prevdzlttt La arl. 5 alin.

(

1

).

(2) Pentru subscrierilor mari, subscrierea minimd va

[

fi de t

]

acfiuni

]certificate de depozit av6nd labaz6, ac{iuni suport sau drepturi de alocare.

sau

(2) Preful de vdnzare al acfiunilor in cadrul trangei subscrierilor mari este egal cu
pretul la care se vAnd acfiunile in cadrul tranqei investitorilor institulionali determinat
potrivit prevederilor art. 5t alin. ( 2).
(3) Alocarea acliunilor gi a certificatelor de depozit av6nd labazd acfiuni suport sau
drepturi de alocare in cadrul tranqei subscrierilor mari se realizeazd prin metoda de
alocare pro-rata potrivit prevederilor Legii nr.29712004 privind piala de capital, cu
modificdrile qi completdrile ulterioare, qi cu prevederile prospectului de ofert6.

Art.
de [

53

- (1) Pentru tranqa subscrierilor mici toate subscrierile se realizeazd.la preful
] Ieilac[iune, reprezentdnd limita superioard, a intervalului preturilor de

subscriere prevdzut Ia art.5t alin. (1).

(2) Pentru tranqa subscrierilor mici, subscrierile pot

fi

efectuate de citre aceqtia
pentru un pachet de ac{iuni sau certificate de depozit av6nd labazd acliuni suport sau
drepturi de alocare cuprins in intervalul av6nd limita inferioard de [
] actiuni sau
certificate de depozit avdnd la bazd, ac{iuni suport sau drepturi de alocare gi limita
superioari de [
] actiuni sau certificate de depozit avdnd labazd ac{iuni suport sau
drepturi de alocare, inclusiv limitele intervalului
(3) Pre(ul de vdnzare al ac{iunilor gi al certificatelor de depozit avAnd labazd, ac{iuni
suport sau drepturi de alocare in cadrul tranqei subscrierilor mici este stabilit dupd
cum urrneaza:

a)

pentru investitorii mici care au subscris in primele t I zile lucrdtoare din
cadrul perioadei de ofert6, pentru primele t
] de actiuni subscrise de
respectivul investitor pretul de vdnzare reprezintd [ ]% din prelul stabilit
potrivit prevederilor art. 5r alin. (2), cu conditia ca subscrierile sa fie facute in
conformitate cu prospectul de oferta;

b)

pentru investitorii mici care au subscris in celelalte zile lucrdtoare din cadrul
perioadei de ofert5, pentru primele [ ]de acfiuni subscrise de respectivul
investitor pre{ul de vdnzare reprezintd L l% din preful stabilit potrivit
prevederilor art. 5r alin. (2), cu condilia ca subscrierile sd fie fEiute in
conformitate cu prospectul de ofertd;

c)

pentru celelalte acfiuni subscrise, altele decdt cele prevdntte la lit. a gi lit. b) gi
pentru certificatele de depozit avdnd labazd ac{iuni suport subscrise, pre{ul de
vdnzare este egal cu pretul stabilit pentru tranga investitorilor institu{ionali.

(4) Pre{ul de vdnzare

al, ac{iunilor in cadrul trangei subscrierilor mici determinat
potrivit prevederilor alin. (3), poate fi mai mic decdt limita inferioari a intervalului de
pret stabilit potrivit prevederilor art. 5r alin. (1), dar cu respectarea prevederilor art.
art.3 alin. (3).

(5) Alocarea ac{iunilor gi a certificatelor de depozit avdnd labazd actiuni suport sau
drepturi de alocare in cadrul trangei subscrierilor mici se realizeazd prin metoda de

alocare pro-rata potrivit prevederilor prospectului de oferti gi ale Legii nr.29712004
privind piala de capital, cu modificdrile qi completdrile ulterioare.

(6) Preful de vdnzare aI ac{iunilor in cadrul trangei subscrierilor mici determinat
conform prevederilor alin. (3) se aplici numSrului de ac[iuni alocate conform
prevederilor alin. (5).

Art.

(1) Pre{ut certificatelor de depozit avAnd Labazd acfiunile suport sau drepturi
de alocare va fi egal cu pre{ul acfiunilor suport sau drepturilor de alocare stabilit
potrivit prevederilor art. 5r alin. (2), care va fi convertit in dolari SUA inbazaratei de
schimb RONruSD comunicatd, de Banca Na{ionald a Rom6niei gi valabilS in ziua
5a

certificatele de depozit vor fi alocate investitorilor potrivit
prevederilor art. 5r alin. (4), art.52 alin. (3) qi art. 53 alin. (5).

cdnd ac{iunile

$i

(2) Prelul stabilit conform alin. (1) se va aplica tuturor investitorilor care au cumpdrat
certificate de depozit potrivit prevederilor prospectului de ofertd qi nu cuprinde taxele
gi comisioanele utilizate de banca emitent[."

in cazul unei evolu{ii descendente a pre{ului de vdnzare dupd admiterea la
tranzaclionare a drepturilor de alocare gi in mdsura in care astfel de activitdli de
stabilizare vor fi recomandate de cdtre intermediarul selectat, Departamentul pentru

Art.

5s (1)

Energie prin Direc{ia Generali Privatizare qi Administrare a Participaliilor Statului in
Energie, este mandatat sd ia prin Societatea de Distribu{ie gi Furnizare a Energiei
Electrice "Electrica" - S.A. Bucuregti mdsurile necesare pentru desftqurarea de
activitdli de stabilizare, cu respectarea prevederilor Regulamentului CE nr. 227312003
al Comisiei din 22 decembrie 2003 de stabilire a nonnelor de aplicare a Directivei
2003/6lCE, a Parlamentului European qi a Consiliului privind derogSrile prevdntte
pentru programele de riscumpdrare qi stabilizarea instrumentelor financiare. Mdsurile
de stabilizare se realizeazd, de cdtre societdlile de investi{ii sau instituliile de credit din
cadrul intermediarului selectat desemnate in acest scop.

(2) In cadrul mandatului prev5zut la alin. (1), in scopul de a stabiliza, dupdadmiterea
la tranzac{ionare, pretul drepturilor de alocare Societatea de Distributie qi Furni zare a
Energiei Electrice "Electrica" - S.A. Bucureqti acordd intermediarului selectat:
a) dreptul de autiliza o sumd reprezentdnd maxim [ ]% din sumele obtinute din
oferta publicd primara;
9i

b)

dreptul de a utiliza pa(ial sau integral suma prevdzutd la lit. a) pentru a
cumpdra drepturi de alocare traruacfionate pe Bursa de Valori Bucureqti gi/sau
certificate de depozit av6nd labazd, drepturi de alocare tranzac(ionate pe Bursa
de Valori Londra, reprezentdnd maxim [ ]% din capitalul social al Societdlii
Distribulie gi Fumizare aEnergiei Electrice "Electrica" - S.A. Bucuregti,pdnd,la
sfhrqitul perioadei de stabilizare prevdzvte in prospectul de ofert[ aprobat de
Autoritatea de Supraveghere Financiard.

(3) La expirarea perioadei de stabilizare, intermediarul:

a)
'

predd, in deplind proprietate qi libere de sarcini drepturile de alocare sau
acliunile qi/sau certificatele de depozit avdnd labazd ac{iuni suport sau drepturi
de alocare cumpdrate potrivit alin. (2) lit.b;
gi/sau

b)

in
returneazd orice sumd re{inut6, care nu a fost folositd conform aIin. (2),1it. b)'
cadrul activitdlii de stabilizare, precum qi suma reprezentdnd dobdnda bancard
acumulati pe perioada de stabilizare."

Articolul 6, alineatul (2), litera d) se modificd Si va cvea urmdtorul conlinut:
gi Administrare a Participa[iilor
,, Directorul general al Direc{iei Generale Privatizare

8.

Statului in Energie;"

9. Articolul 6, alineatul (4), litera e) se modificd Si va avea urmdtorul conlinut:
ofertei
,oe)
avizeaza intervalul prelurilor de subscriere ale acliunilor care fac obiectul
prrUti., primare care se vdnd potrivit prevederilor aft' 1, si mecanismul de
determinare a prefului de uen ur", prelul de vdnzate al drepturilor de
qi al
alocarelacliunilor nou-emise ca urrnare a majordrii capitalului social
certificatelor de depozit avdnd la bazd acfiuni suport sau drepturi de alocare,
recomandate de intermediarul selectat si supus spre aprobare Guvernului."

12. La articolului 6, alineatul (4), dupd literafl se introduc doud noi litere, lit.

d

Si

h), cu urmdtorul cuPrins:
,oe) ia decizia, dacd este cazvl, impreuna cu v6nzdtorul si av6nd in vedere
tranqele
recomandarea intermediarului selectat cu privire la realocarea acfiunilor intre
prevdztte la art.4r alin. (1), alta decdt cea men{ionata Ia art. 4t, alin. (2) potrivit
prevederilor prospectului- de ofend aprobat de Autoritatea de Supraveghere
FinanciarS.
f) realizeaza, impreuna cu vdnzdtorul, avdnd in vedere recomandarea intermediarului
selectat, alocareL acfiunilor qi/sau a certificatelor de depozit av6nd la bazd ac{iuni
potrivit
suport sau drepturi de alocare in cadrul trangei investitorilor institulionali,
prevederilor art. 51, alin. (a) qi a prospectului de ofertd aprobat de Autoritatea de
Suprave ghere F inan ciard."

Art. II
in tot cuprinsul Hot6r6rii Guvernului nr. 85l2ol3 pentru aprobarea strategiei

de

privatizare prin ofertd publica de majorare a capitalului social prin aport de capital
privat al Societdfii Comerciale de Distribulie qi Furnizare a Energiei Electrice
n

,,Electrica" - S.A. Bucureqti, cu modificarile si completarile ulterioare sintagma
"Ministerul Economiei, prin Oficiul Participafiilor Statului qi Privatizdrii in Industrie"
se va citi "Ministerul Economiei prin Departamentul pentru Energie - Directia
GeneralS Privatizare gi Administrare a Participa{iilor Statului in Energie".
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