www.bizlawyer.ro
Un proiect al Bullet Media & 648 Group
2013-05-15 21:07:35

Grup Feroviar Român va urmari în continuare procesul de privatizare a CFR Marfa
Grup Feroviar Român, membru al Grampet Group, va urmari în continuare procesul de privatizare a CFR
Marfa si, în functie de evolutia procedurii, va lua cea mai buna decizie pentru interesele companiei, a
anuntat, miercuri, Grampet Group.
'Grupul Feroviar Român a luat act de decizia Comisiei de Privatizare a CFR Marfa de a respinge toate cele trei
societati participante. Consideram ca o societate de importanta strategica pentru Europa Centrala si de Sud-Est,
care a participat si a ajuns în finala unor privatizari internationale precum cele din Ungaria, Bulgaria sau
Muntenegru, are toate premisele de a fi un un concurent serios si responsabil si pentru privatizarea societatii de
transport feroviar de marfa din România. În plus, subliniem faptul ca experienta noastra pe calea ferata si
amploarea activitatii noastre din România reprezinta dovezi ale eligibilitatii noastre', se arata în comunicatul
companiei.
Grupul de companii Grampet - Grup Feroviar Român urmareste în continuare procesul de privatizare a CFR Marfa
si, în functie de evolutia procedurii, va lua cea mai buna decizie pentru interesele companiei si pentru cei 9.000 de
angajati din tara si din strainatate.
Comisia de Privatizare instituita la nivelul Ministerului Transporturilor a hotarât miercuri respingerea celor trei
potentiali ofertanti si reluarea procedurii de privatizare a CFR Marfa, conform prevederilor legale, în urma
verificarii si analizarii documentatiilor de participare depuse de potentialii investitori la procedura de precalificare
în cadrul procesului de privatizare a companiei CFR Marfa.
Ministrul Transporturilor, Relu Fenechiu, a declarat pentru AGERPRES ca ofertele depuse de cele trei companii
precalificate în cursa pentru privatizarea CFR Marfa au fost incomplete, însa procedura de privatizare va fi reluata
si termenul stabilit initial de anuntare a câstigatorului va fi respectat. Acesta a precizat ca autoritatile nu îsi pot
permite sa încalce legea, motiv pentru care licitatia va fi reluata în urmatoarele zile, astfel încât 'sa avem un
câstigator undeva în jurul datei de 20 iunie'.
'Am respins ofertele pentru ca oricât de mult am dori sa privatizam CFR Marfa si oricât am dori sa respectam
acordul cu institutiile financiare internationale, nu putem sa încalcam legea. Membrii Comisiei de Privatizare au
respins ofertele pentru ca erau neconforme, deci incomplete. De exemplu, unul dintre competitori a sustinut ca are
scrisoare de garantie bancara direct de la banca, dar dupa verificarea dosarelor s-a constatat ca nu o avea. Alt
competitor a spus în documentele de precalificare ca are domeniu de activitate sectorul feroviar, însa la verificarea
documentelor s-a constatat ca erau trecute si alte activitati', a spus Fenechiu.
Companiile care au depus oferte pentru cumpararea pachetului majoritar de actiuni (51%) la Societatea Nationala
de Transport Feroviar de Marfa ''CFR Marfa'' sunt OmniTRAX Inc. (SUA), Grup Feroviar Român (GFR) si
Asocierea Transferoviar Grup - Donau-Finanz GMBH.
Privatizarea CFR Marfa se realizeaza printr-o procedura de vânzare de actiuni prin metode combinate cu criterii de
precalificare, constând în negociere pe baza de oferte preliminare si neangajante, urmata de licitatie cu oferta în
plic pentru un pachet majoritar de 51% din capitalul social al companiei.
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