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Neintelegeri intre Electrica si Enel in privinta participatiei minoritare la Muntenia
Sud. Dosarul ar putea ajunge la Curtea de Arbitraj de la Paris

Statul român, prin compania Electrica, si italienii de la Enel nu au ajuns pâna acum la un acord privind
vânzarea de catre Electrica a participatiei pe care o mai detine la Enel Muntenia Sud, astfel ca exista
posibilitatea ca acest caz sa fie înaintat la Curtea Internationala de Arbitraj de la Paris, au declarat
reprezentantii Enel.
Statul român, prin Electrica, mai detine 13,48% din fosta filiala Electrica Muntenia Sud, achizitionata de Enel, si a
cerut pentru acest pachet minoritar de actiuni 520 de milioane de euro, suma considerata de italieni ca fiind prea
mare.
'Valoarea exacta pentru achizitionarea pachetului minoritar de actiuni în Enel Muntenia Sud nu este definita cu
precizie în contractul de privatizare, ci ar trebui calculata în baza unor anumite elemente ce pot lasa loc la
interpretari. În cazul unui dezacord în aceasta privinta, contractul de privatizare stipuleaza ca partile 'vor depune
toate eforturile pentru a solutiona orice dispute privind prezentul contract prin discutii purtate cu buna credinta'', se
arata într-un raspuns transmis de Enel.
Oficialii Enel mai spun ca au avut discutii în acest sens cu cei de la Electrica, însa nu s-a ajuns pâna acum la un
numitor comun.
'În spiritul acestor prevederi s-au purtat discutii despre aceasta valoare, de la momentul când Electrica si-a
exercitat optiunea de vânzare, însa pâna la acest moment dezacordul nu a putut fi solutionat în avantajul reciproc al
partilor. În astfel de cazuri, daca o întelegere nu poate fi atinsa, exista întotdeauna posibilitatea de a înainta cazul
catre Curtea Internationala de Arbitraj de la Paris, conform cu practica comerciala internationala', potrivit Enel.
În martie, Fulvio Conti, directorul general al companiei italiene, declara, într-o conferinta la Roma, ca Enel spera
sa achizitioneze în acest an participatia minoritara de 13,48% pe care o mai detine statul român la fosta filiala
Electrica Muntenia Sud.
'Nu exista în acest moment negocieri pe aceasta tema cu statul român. În prezent, un expert analizeaza valoarea
pachetului de actiuni. Ne asteptam sa finalizam tranzactia în acest an', a spus Conti.
Potrivit acestuia, Enel nu va plati orice pret pentru aceste actiuni.
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''Nu cumparam doar de dragul de a cumpara, nu vom plati orice pret, ne vom uita cu atentie la preturi'', a aratat
Conti.
În urma cu o saptamâna, grupul energetic italian Enel a anuntat ca boardul sau a convenit asupra unui plan de a
vinde activele sale de producere a energiei în Slovacia si de distributie si vânzari din România.
În România, compania italiana detine trei foste filiale ale Electrica de distributie si furnizare a energiei electrice, în
zona Muntenia Sud, inclusiv Bucuresti, în Banat si în Dobrogea.
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