
 

 

 

TRANSEASTERN POWER TRUST 

Transeastern Power Trust anunță finalizarea unor achiziții de proiecte în domeniul 

energiei solare, finanțarea datoriilor și exercitarea automată a bonurilor de subscriere 

Toronto, Ontario – 27 iulie 2015 - Transeastern Power Trust (“Transeastern” sau “Trustul”) 

(TSXV: TEP.UN, TEP.db) are plăcerea de a anunța că a finalizat achiziția, anunțată anterior, a 

două parcuri fotovoltaice de producţie de energie solară în România (“Societățile de producție 

de energie solară”), că a obținut o facilitate de credit în valoare de 5 milioane CAD, asigurată de 

către Sprott Resource Lending Partnership (“Facilitatea de Credit”), precum și că a finalizat 

exercitarea automată a bonurilor de subscriere emise anterior (“Finanțare prin capitaluri 

proprii”, împreună cu Facilitatea de Credit, “Finanțările”). 

Preţul total de achiziţie (cu excluderea datoriilor asumate) pentru Societățile de producție de 

energie solară a fost de aproximativ 9,0 milioane EUR (aproximativ 12,7 milioane CAD), achitat 

cu aproximativ 4,17 milioane EUR în numerar (aproximativ 5,88 milioane CAD) și emiterea 

unui număr de 6.812.070 unități ale Trustului (“Unități de fond”) la un preț de 1,00 CAD per 

Unitate de fond. 

Instalațiile Societăților de producție de energie solară sunt complet funcționale și au o capacitate 

totală de peste 16MWp.  Instalațiile Societăților au început producția în urmă cu doi ani, 

performanțele acestora fiind constante în acest interval de timp. 

La data de 23 iunie 2015, Trustul a finalizat prima tranșă principală a operațiunii de finanțare a 

bonurilor de subscriere la un preț de 1,00 CAD per bon de subscriere, fiecare dintre acestea 

putând fi exercitat în schimbul unei unități de fond a Trustului și un warrant de cumpărare ( 

“Warrant”). În ceea ce privește finanțarea cu capitaluri proprii, Jacob Securities Inc. a acționat 

ca agent, iar părțile afiliate ale Sprott Inc. au fost investitorii principali.  În urma îndeplinirii, de 

către Trust, a condițiilor aplicabile pentru eliberarea sumelor din conturile escrow, bonurile de 

subscriere au fost, fiecare, convertite automat în câte o unitate de fond a trustului și un warrant, 

fără a fi necesară plata vreunei sume suplimentare, iar fondurile au fost eliberate din conturile 

escrow către Trust și utilizate pentru acoperirea necesarului de numerar aferent prețului de 

achiziție al Societăților de producție de energie solară.  S-au emis 13.012.264 unități de fond și 

5.995.194 warrants aferente finanțării cu capitaluri proprii (care includ unitățile de fond emise 

vânzătorului Societăților de producție de energie solară și emise în cadrul tranzacțiilor de 

finalizare a tranșelor anterioare a finanțării cu capitaluri proprii). 

Fiecare warrant dă dreptul titularului la dobândirea unei unități de fond pentru o perioadă de 36 

de luni de la data emiterii, la un preț de exercitare de 1,00 CAD per unitate. Warrants includ o 

prevedere privind accelerarea, care prevede că, în cazul în care: (i) s-a scurs o perioadă de patru 

luni și o zi de la data închiderii și (ii) prețul de închidere al unităților de fond ale Trustului de pe 

TSX Venture Exchange este mai mare decât 1,50 CAD pentru 20 de zile de tranzacționare 

consecutive, atunci în cea de-a 20-a zi de tranzacționare consecutivă (“Data intrării în vigoare 



 

 

a accelerării”) data de expirare a warrants va fi accelerată până la data aflată cu 10 zile 

lucrătoare după Data intrării în vigoare a accelerării. 

În legătură cu finalizarea finanțării cu capitaluri proprii, până în prezent s-a emis un număr total 

de 192.000 unități de fond și de 262.442 warrants de tranzacționare netransferabile, care intră 

sub incidența acelorași termeni și condiții aplicabile warrants, pentru onorariul agentului și 

pentru onorariul de intermediere. 

Trustul are de asemenea plăcerea de a anunța obținerea Facilității de Credit, în urma tranzacției 

încheiate cu Sprott Resource Lending Partnership.  Veniturile provenind din Facilitatea de Credit 

vor fi utilizate pentru finanțarea capitalului de lucru și pentru a rambursa datoriile existente.  

Facilitatea de credit acordată are valoarea de 5 milioane CAD cu o rată a dobânzii de 10% pe an, 

calculată și adăugată lunar.  Facilitatea a fost acordată pentru o perioadă de 2 ani și poate fi 

rambursată anticipat,  la alegerea Trustului, fără penalități, cu condiția achitării dobânzii aferente 

unei perioade de șase luni.  Facilitatea de credit este garantată de câteva dintre filialele Trustului, 

cu constituirea de garanții asupra activelor hidro ale Trustului.  Împreună cu comisioanele 

datorate în cadrul Facilității de Credit, Trustul a emis 392.157 unități de fond, la instrucțiunile 

Creditorului, cu titlu de plată de tip bonus.  În urma încheierii tranzacțiilor descrise mai sus, 

există în prezent un număr total de 25.647.022 unități de fond ale Trustului emise și în circulație. 

Odată cu finalizarea Finanțărilor și achiziția Societăților de producție de energie solară, Trustul a 

achitat o datorie restantă garantată prin emisiunea de 7,5% obligațiuni negarantate convertibile 

(“Obligațiunile”) cu o valoare a principalului de 1.000.000 CAD și exercitarea automată a unui 

număr de 300.000 de bonuri de subscriere.  De asemenea, Trustul a rambursat și ipoteca de prim 

rang vânzătorului activelor hidro Suha, achiziționate în 2014, cu plata sumei de 600.000 EUR și 

emiterea unui principal al Obligațiunilor de 1.000.000 CAD.  În prezent, valoarea principalului 

obligațiunilor în circulație este de 13.763.000 CAD. 

Dl. J. Colter Eadie, Director Executiv al Transeastern, ne-a transmis următoarele: 

”Achiziția acestor două proiecte a avut drept efect o transformare profundă a Trustului.  Ne-am 

dublat capacitatea de producție pentru puterea instalată, iar previziunile noastră indică faptul 

că aceasta va deveni imediat rentabilă pentru Trust, contribuind în același timp la scăderea 

ratei previzionate a plăților eferente proiectelor.  Anticipăm că aproximativ jumătate din energia 

generată de noi va proveni din energia solară.  Această diversificare reduce expunerea la 

riscurile hidrologice și contribuie la o scădere a gradului de risc pentru întreaga noastră 

operațiune.  Mai mult decât atât, am demonstrat că putem continua să identificăm, să finanțăm 

și să ducem la bun sfârșit achiziții de active de exploatare din sectorul energiei regenerabile în 

condiții de rentabilitate. 

Suntem foarte încântați de faptul că Sprott, o societate de investiții cunoscută la nivel mondial, 

ni s-a alăturat ca investitor principal și ca instituție de credit pentru Trust, precum și de sprijinul 

acordat de către vânzătorii activelor și de investițiile primite de la aceștia.  Vom continua să 

depunem toate eforturile necesare pentru a asigura venituri stabile și constante pentru 

deținătorii de unități, precum și pentru a asigura potențialul obținerii de valoare adăugată prin 

aprecierea capitalului.” 

 



 

 

Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați:  

Ravi Sood   J. Colter Eadie   Mike Murphy 

Președinte   Director Executiv General Director Financiar 

+1 (647) 987-7663  +40 736 372 724  +1 (416) 625-5064 

rsood@transeastern.com jceadie@transeastern.com mmurphy@transeastern.com 

 

Despre Transeastern 

Trustul, prin intermediul filialelor sale directe și indirecte din Canada, Olanda și România, a fost 

constituit pentru a dobândi participații în active din domeniul energiei regenerabile din România, 

din alte țări din Europa și din străinătate, care pot furniza Trustului un flux de numerar stabil și o 

rată a rentabilității investițiilor corectată cu riscul. Trustul urmărește să asigure investitorilor 

distribuții stabile, pe termen lung, păstrând în același timp valoarea de capital a portofoliului său 

de investiții prin investiții, în principal în active de exploatare care generează energie electrică 

din surse regenerabile de energie.  Transeastern intenționează să se califice ca ”trust de tip fond 

mutual”, cf. Legii privind impozitul pe venit (Canada) (“Legea privind impozitele”). Trustul nu 

va fi un "trust de tip SIFT" (așa cum este acesta definit în Legea privind impozitele), cu condiția 

ca Trustul să respecte, în orice moment, restricția privind investițiile care interzice Trustului să 

dețină orice "proprietate neinclusă în portofoliu" (așa cum este aceasta definită în Legea privind 

Impozitele). Pentru mai multe informații materiale cu privire la Trust, consultați profilul  de 

emitent al acesteia de la www.sedar.com. 

Declarații anticipative  

Cu excepția declarațiilor cu privire la situații de fapt conținute în acest document, informațiile 

din acest comunicat de presă constituie "informații anticipative", în sensul Legii privind titlurile 

de valoare în vigoare în Canada.  Aceste informații anticipative pot fi identificate prin cuvinte 

cum ar fi "anticipează", "plănuiește", "propune", "estimează", "intenționează", "preconizează", 

"crede", "ar putea" și "va".  Nu există nici o asigurare cu privire la faptul că astfel de declaratii se 

vor dovedi a fi corecte; rezultatele efective și evenimentele viitoare ar putea diferi semnificativ 

de conținutul unor astfel de declarații.  Factorii care ar putea conduce la rezultate efective care ar 

putea diferi semnificativ includ, printre altele:  riscurile legate de condiții economice generale și 

evenimente adverse din sector, precum și riscuri legate de operațiuni desfășurate în străinătate 

(inclusiv diverse riscuri și incertitudini de natură politică, economică și de altă natură). Aceste 

declarații sunt valabile numai începând cu data prezentului comunicat de presă și fac referire 

numai la informațiile conținute în acesta.  Pentru detalii legate de factorii de risc cu privire la 

Transeastern și activitatea acesteia, vă rugăm să consultați capitolul "Riscuri și incertitudini" din 

Discuțiile și Analiza Managementului Transeastern valabile la data de 30 aprilie 2015, o copie a 

cărora este disponibilă pe profilul SEDAR al Transeastern la www.sedar.com. Cei mai mulți 

factori de risc se află în afara sferei de control a Trustului. Investitorii sunt avertizați, pe această 

cale, să nu se bazeze nejustificat de mult pe informațiile anticipative. Cu excepția cazului în care 

legislația  sau reglementările aplicabile privind titlurile de valoare stipulează altceva, 

Transeastern își declină expres orice intenție sau răspundere cu privire la actualizarea publică a 

informațiilor anticipative, fie ca urmare a apariției unor informații noi, a unor evenimente 

viitoare sau în alt mod. TSX Venture Exchange și furnizorul său de servicii de reglementare (așa 
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cum este acest termen definit în politicile TSX Venture Exchange) nu își asumă nici o 

răspundere cu privire la caracterul adecvat sau la exactitatea acestui comunicat. 


