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Ce companii ENERGETICE va scoate statul în curând l a VÂNZARE

AutorităŃile vor respecta calendarul de privatizare a companiilor din sectorul
energiei asumat în negocierile cu FMI, următoarea companie la care vor fi
vândute acŃiuni fiind Romgaz, a declarat astăzi şeful DirecŃiei de Privatizare
din Departamentul pentru Energie, Gabriel Dumitraşcu.
El a precizat că finalul lunii octombrie 2013 va aduce listarea Romgaz, iar
2014 alte trei listări importante - Hidroelectrica, Complexul Energetic Oltenia
şi Electrica.
"Aceste companii vor aduce vigoare pe piaŃa de capital din România şi vor
contribui semnificativ la punerea României pe harta marilor investitori", a spus
Dumitraşcu, prezent la o conferinŃă pe tema pieŃei de capital, potrivit
Agerpres.
Dăianu: Statul trebuie s ă păstreze controlul
Pe de altă parte, prim-vicepreşedintele AutorităŃii de Supraveghere
Financiară, Daniel Dăianu, a afirmat că statul ar trebui să păstreze controlul la
companiile din domeniul energiei, de la care să vândă doar pachete mici de
acŃiuni la bursă.
"În domeniul energiei cred că statul trebuie să păstreze controlul. Sunt adeptul
vânzării unor pachete minoritare. Sunt companii bune, trebuie doar
eficientizate", a spus Dăianu.
Ministerul Economiei tocmai a scos la vânzare pe bursă un pachet de 10%
din acŃiunile Nuclearelectrica, producător de energie care asigură circa 20%
din consum. Oferta publică primară de vânzare a 10% din acŃiunile
Nuclearelectrica se va derula în perioada 9-20 septembrie 2013.
PreŃul de subscriere este între 11,2 lei şi 15 lei pe acŃiune. 85% din ofertă este
dedicată investitorilor instituŃionali, 10% este tranşa subscrierilor mici, iar 5%
cea a subscrierilor mari.
Urmează Electrica, unde va fi privatizat pachetul majoritar de acŃiuni până în
aprilie 2014, şi un pachet de 15% din Complexul Energetic Oltenia, care va fi
listat în prima jumătate a anului viitor.
De asemenea, o participaŃie de 10% din Hidroelectrica va fi cotată la bursă în
toamna anului viitor.
Complexul Energetic Hunedoara va fi vândut, tot anul viitor, unui investitor
strategic, potrivit planurilor Guvernului.


