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București, 17.12.2021 

 

Modificări potențiale ale acționariatului Alive 

Capital 

 

Stimați parteneri, 

Având în vedere Comunicatul Consiliului 

Concurenței privind potențialul parteneriat între  

compania noastră și investitorul Premier Energy 

deținut de fondul de investiții Emma Capital, 

referitor la un pachet de acțiuni “Alive Capital S.A.”, 

dorim să vă oferim detalii privind această 

operațiune. 

Negocierile purtate între acționarii/asociații celor 

două părți s-au finalizat prin încheierea cu succes 

a unui acord de principiu privind intrarea Premier 

Energy în acționariatul Alive Capital, cu scopul de 

consolidare și extindere a obiectului de activitate al 

societății noastre. Acordul de management semnat 

de părți statuează ferm continuarea și dezvoltarea 

activităților Alive Capital, respectarea fermă a 

tuturor angajamentelor contractuale asumate de 

societate, derularea acestora până la finalizare și 

continuarea relațiilor cu clienții noștri tradiționali. 

În deplină concordanță cu evoluțiile semnificative 

din piața de energie electrică națională și 

europeană, părțile doresc ca prin această 

tranzacție să creeze o societate comercială mai 

puternică, care să permită o finanțare 

corespunzătoare a proiectelor Alive Capital și care 

să îmbine activitățile complementare ale noului 

acționar cu cele existente în prezent.  

Tranzacția este supusă analizei și avizării de către 

Consiliul Concurenței, estimările experților din 

domeniu privind finalizarea cu succes a acesteia 

fiind primul trimestru a anului 2022, iar detalii 

tehnice ale operațiunii vor fi prezentate după 

momentul avizării. 

 

Cu deosebită considerație, 

Președinte al Consiliului de Administrație 

Giacomo Billi 

Bucharest, 17th December 2021 

 

Potential changes in Alive Capital's shareholding 

 

Dear Business Partners, 

Considering the Competition Council Communication 

regarding the possible partnership  between our 

company and Premier Energy investor owned by the 

Emma Capital investment fund, regarding of a 

package of shares “Alive Capital S.A.”, we would like 

to provide you the details of this operation. 

The negotiations between the shareholders/ 

associates of the parties ended successfully by 

concluding of an agreement in principle regarding the 

entry of Premier Energy into the Alive Capital 

shareholding, in order to consolidate and expand the 

object of activity of our company. The management 

agreement signed by the parties strongly states the 

continuation and development of Alive Capital's 

activities, the firm compliance of all contractual 

commitments assumed by the company, their 

development until the completion and the continuation 

of the relations with our traditional clients. 

In full accordance with the significant developments in 

the national and European electricity market, this 

partenership will create a stronger company through 

this transaction, which will allow adequate financing of 

Alive Capital projects and which will combine the 

complementary activities of the new shareholder with 

those currently existing. 

This transaction is subject to analysis and approval by 

the Competition Council, the estimates of experts in 

the field regarding its successful completion being the 

first quarter of 2022, and technical details of the 

operation will be presented after the approval. 

 

Kind regards, 

Chairman of the Board  

Giacomo Billi 
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