
APAPS relanseaza privatizarea
Societatea Electroputere Craiova a fost relansata la privatizare la sfarsitul saptamanii trecute, o data cu
alte sapte intreprinderi mari - Consird Tagoviste, Dermatina Timisoara, Famos Suceava, Infratirea
Oradea, Metalurgica Reghin, Polirom Roman si Tremag Tulcea. Autoritatea pentru Privatizare isi
propune sa vanda pachetul majoritar de actiuni detinut la Electroputere prin negociere pe baza de oferte
finale, imbunatatite si irevocabile, cu criterii de precalificare. Una dintre conditiile admiterii la negociere
este ca ofertantii sa aiba o cifra de afaceri mai mare de 50 de milioane de euro, precizeaza APAPS.
Electroputere a fost scoasa la privatizare pentru prima data la 31 octombrie 2001, insa la termenul limita
de depunere a ofertelor a fost inregistrata o singura participare. Autoritatea pentru Privatizare a prelungit
termenul de valabilitate a ofertei de pret pana la 26 iunie 2002, iar ulterior pana la 9 septembrie 2002. Si
la aceasta data, singura oferta a venit din partea aceluiasi consortiu, considerata insa de catre APAPS
nesatisfacatoare. Tot sambata a fost lansat la vanzare pachetul de actiuni de 77,51% detinut de stat la
Consird Targoviste. Termenul limita pentru depunerea documentatiei de participare la negociere, precum
si a ofertelor finale este 7 iulie. Vor fi admisi doar ofertantii care dovedesc ca au inregistrat in 2002 o
cifra de afaceri de minimum 5 milioane de euro. Societatea Dermatina Timisoara va fi privatizata, de
asemenea, prin negociere, termenul limita pentru depunerea ofertelor de preluare a pachetului de actiuni
de 91,49% fiind 10 iulie. Investitorii interesati de achizitionarea pachetului de actiuni de 98,69% al
producatorului de aparatura si instrumente medicale Famos Suceava vor trebui sa aiba, pentru admiterea
la negociere, o cifra de afaceri de cel putin 35 de milioane de euro in ultimul exercitiu financiar. APAPS
intentioneaza sa vanda pachetul de actiuni de 69,96% detinut la Infratirea Oradea, prin negociere pe baza
de oferte finale, termenul de depunere a acestora fiind 7 iulie. In cazul Metalurgica Reghin, data limita de
inregistrare a documentatiilor pentru achizitionarea participatiei de 96,43% din capitalul societatii este 8
iulie, in vreme ce pentru pachetul de actiuni de 84,3% al Polirom Roman - societate producatoare de
polimeri, fibre si fire poliamidice - termenul limita este 30 iunie. Tremag Tulcea a fost lansata la vanzare
prin negociere. 
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