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Hotărârea nr. 3 / 27 Aprilie 2015 a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor  

FONDUL PROPRIETATEA S.A. 

sediul social: Str. Buzeşti, nr. 78-80, etaj 7, sector 1, Bucureşti, înregistrată în Registrul 

Comerţului sub numărul J40/21901/2005, cod de înregistrare fiscală 18253260 

Astăzi, 27 Aprilie 2015, ora 14:00 (ora Romaniei), acţionarii Fondul Proprietatea S.A. 

(“Fondul”) s-au întâlnit în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor (“AGOA”) a 

Fondului, la prima convocare, la Hotel „Radisson Blu”, Calea Victoriei, nr. 63-81, Sala 

Atlas, Sector 1, Bucureşti, Cod Postal 010065, Romania, ședinta AGOA fiind deschisă de 

către Președintele de ședință, Dl. Grzegorz Maciej Konieczny, în calitate de reprezentant 

legal al Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala 

Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, Str. Buzeşti, nr. 78-80, etajele 7 şi 8, sector 1, 

înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/8587/2009, având cod de identificare 

fiscală 25851096 (“Administratorul Unic”), înregistrată în Registrul public al Comisiei 

Naţionale a Valorilor Mobiliare (“CNVM”) sub numărul PJM05SSAM/400001. 

Având în vedere: 

 Convocatorul pentru AGOA publicat pe website-ul Fondului 

(www.fondulproprietatea.ro) în data de 26.02.2015, în Monitorul Oficial al 

României, Partea a IV-a, numărul 1.100 din data de 2.03.2015 și în cotidianul 

“Bursa” nr. 41 din data de 2.03.2015; 

 Prevederile Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare (Legea nr. 31/1990); 

 Prevederile Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi 

completările ulterioare (Legea nr. 297/2004); 

 Prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele 

de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, 

precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004; 

 Prevederile Regulamentului CNVM nr. 1 din  2006 privind emitenţii şi operaţiunile 

cu valori mobiliare, cu modificările şi completările ulterioare (Regulamentul nr. 

1/2006); 

 Prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi 

ale acţionarilor în cadrul adunărilor generale ale societăţilor comerciale, cu 

modificările şi completările ulterioare (Regulamentul nr. 6/2009); 
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 Prevederile art. 21 din Regulamentul CNVM nr. 4/2010 privind înregistrarea la 

CNVM şi funcţionarea Societăţii „Fondul Proprietatea” S.A., precum şi 

tranzacţionarea acţiunilor emise de aceasta, 

În urma dezbaterilor, acţionarii Fondului hotărăsc următoarele: 

I. Aprobarea ordinii de zi a AGOA. 

Prezentul punct este adoptat cu 3.886.952.819 voturi reprezentând 99,99% din voturile 

valabil exprimate, în conformitate cu prevederile art. 14 (1) teza a II-a din Actul 

Constitutiv și art. 112 (1) teza a II-a din Legea nr. 31/1990. Voturile exprimate au fost 

înregistrate după cum urmează: 3.886.952.819 voturi „pentru” și 2 voturi „împotrivă”. 

De asemenea, au fost înregistrate: 100.970 voturi „abținere” si 10.752.797 voturi 

neexprimate. 

II. Aprobarea bugetului revizuit aferent listării secundare, astfel cum e descris in anexa 

prezentei hotarari.  

Prezentul punct este adoptat cu 3.874.637.499 voturi reprezentând 99,92% din voturile 

valabil exprimate, în conformitate cu prevederile art. 14 (1) teza a II-a din Actul 

constitutiv și art. 112 (1) teza a II-a din Legea nr. 31/1990. Voturile exprimate au fost 

înregistrate după cum urmează: 3.874.637.499 voturi „pentru” și 2.888.720 voturi 

„împotrivă”. De asemenea, au fost înregistrate: 15.731.700 voturi „abținere” si 

1.853.017 voturi neexprimate. 

III. In conformitate cu Articolul 1292 din Regulamentul nr. 1/2006, aprobarea datei de 20 

mai 2015 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile Articolului 238 alin. (1) 

din Legea nr. 297/2004 si a datei de 19 mai 2015 ca Ex – Date, calculata in 

conformitate cu definitia data de Articolul 2 litera f) din Regulamentul nr. 6/2009. 

Intrucat hotararile adoptate aici nu determina efectuarea vreunei plati catre actionari, 

actionarii nu decid asupra Datei Platii, astfel cum este definita de Articolul 2 litera g) din 

Regulamentul nr. 6/2009. 

Prezentul punct este adoptat cu 3.888.320.829 voturi reprezentând 99,99% din voturile 

valabil exprimate, în conformitate cu prevederile art. 14 (1) teza a II-a din Actul 

constitutiv și art. 112 (1) teza a II-a din Legea nr. 31/1990. Voturile exprimate au fost 

înregistrate după cum urmează: 3.888.320.829 voturi „pentru” și 2.182 voturi 

„împotrivă”. De asemenea, au fost înregistrate: 3.787.255 voturi „abținere” si 2.374.277 

voturi neexprimate. 

IV. Împuternicirea, cu posibilitate de substituire, a lui Grzegorz Maciej KONIECZNY în 

calitate de reprezentant legal al Franklin Templeton Investment Management Limited 

United Kingdom Sucursala Bucureşti, pentru a semna hotărârile acţionarilor, precum şi 

orice alte documente în legătură cu acestea şi pentru a îndeplini toate procedurile şi 

formalităţile prevăzute de lege în scopul implementării hotărârilor acţionarilor, inclusiv 
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formalităţile de publicare şi înregistrare a acestora la Registrul Comerţului sau la orice 

altă instituţie publică. 

Prezentul punct este adoptat cu 3.885.612.374 voturi reprezentând 99,88% din voturile 

valabil exprimate, în conformitate cu prevederile art. 14 (1) teza a II-a din Actul 

constitutiv și art. 112 (1) teza a II-a din Legea nr. 31/1990. Voturile exprimate au fost 

înregistrate după cum urmează: 3.885.612.374 voturi „pentru” și 4.378.755 voturi 

„împotrivă”. De asemenea, au fost înregistrate: 2.202.937 voturi „abținere” si 1.619.433  

voturi neexprimate. 

Întocmită și semnată în numele acţionarilor de către: 

 

_______________________ 
Grzegorz Maciej KONIECZNY  
Preşedinte de şedinţă 
 
 
 
 
_______________________ 
Vlad Neacșu 
Secretar de ședință 
 
 
 
 
_______________________ 
Valeriu Ioniță 
Secretar tehnic 
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Anexă - Bugetul revizuit aferent listării secundare 

În data de 21 ianuarie 2015, acţionarii au aprobat propunerea pentru extinderea termenului 
privind listarea Fondului Proprietatea S.A. (“Fondul” sau “Fondul Proprietatea”) la London 
Stock Exchange (“LSE”), până la data de 10 iulie 2015. 

Bugetul inițial pentru listarea secundară („LS”), aprobat de către acţionari în aprilie 2014, a 
expirat la data de 31 decembrie 2014. 

Bugetul Fondului pentru anul 2015 nu a inclus cheltuielile legate de listarea secundară a 
Fondului la LSE. Acesta a inclus doar anumite cheltuieli post-listare, estimate la data la 
care a fost întocmit bugetul, în baza ipotezei că listarea la LSE ar fi finalizată până la 31 
decembrie 2014. Prin urmare, acest document detaliază bugetul de cheltuieli revizuit 
pentru listarea secundară a Fondului ("Buget revizuit pentru LS"), care este supus 
aprobării acționarilor. 

Bugetul revizuit pentru LS a fost pre-aprobat de către Comitetul Reprezentanţilor Fondului 
în data de 26 februarie 2015. 
 
REZUMATUL BUGETULUI REVIZUIT PENTRU LISTAREA SECUNDARĂ 

 

Categoria de cheltuieli Lei 
% din total 

cheltuieli 

   

   Onorarii şi cheltuieli aferente Consultantului financiar 7.833.295 41,5% 
Cheltuielile cu servicii juridice 5.204.909 27,6% 
Costurile aferente campaniilor de prezentare a Fondului 
către investitori (eng: „Road-shows”) 

358.057 1,9% 

Cheltuielile cu relaţii publice 876.414 4,7% 
Comisioane și taxe 2.832.820 15,0% 
Alte cheltuieli 1.753.198 9,3% 

   
TOTAL CHELTUIELI 18.858.693 100,0% 

 
 
PRINCIPALELE IPOTEZE FOLOSITE LA ÎNTOCMIREA BUGETULUI REVIZUIT 
PENTRU LISTAREA SECUNDARĂ 

Principalele ipoteze în legătură cu listarea secundară sunt următoarele: 

 Bugetul revizuit pentru LS a fost întocmit în baza ipotezei că va avea loc o listare 
tehnică a Fondului la LSE, pe piaţa Specialist Fund Market (“SFM”), prin 
intermediul Certificatelor de Depozit (GDR). Listarea prin intermediul Titlurilor de 
Interes (“DI”) nu este exclusă dacă între timp Autoritatea de Supraveghere 
Financiară („ASF”) va aproba regulamentul privind DI.  

 Procesul de listare nu presupune niciun eveniment de lichiditate și nicio ofertă de 
acțiuni ale Fondului. Documentația pentru listare va consta într-un Prospect (pentru 
listarea GDR-urilor). 

 Consultantul financiar va fi Jefferies International Limited (“Jefferies”). Nu va exista 
nici un consultant financiar local (intermediar). 

 În ceea ce priveşte data listării, ipoteza este că aceasta va avea loc în trimestrul al 
doilea al anului 2015. 
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Alte ipoteze: 

 Cursul de schimb mediu folosit în întocmirea Bugetului revizuit pentru LS a fost 
4,4424 Lei/Euro şi 5,9039 Lei/GBP, acestea fiind cursurile de schimb publicate de 
Banca Naţională a României („BNR”), din data de 31 ianuarie 2015. 

 Capitalizarea bursieră a Fondului folosită pentru întocmirea Bugetului revizuit 
pentru LS a fost estimată la 1,7 miliarde GBP (12.184.278.667 acțiuni emise la 
data de 31 ianuarie 2015 înmulțit cu prețul pe acțiune al acțiunilor Fondului la data 
de 31 ianuarie 2015 de 0,8345 Lei pe acțiune împărțit la cursul BNR Lei/GBP din 
data de 31 ianuarie 2015 de 5,9039) 

 Toate ratele privind taxele şi contribuţiile, precum şi metodologiile de calcul folosite 
au la bază legislaţia în vigoare la data de 31 ianuarie 2015. 

 Cheltuielile includ TVA de 24% şi impozitul reţinut la sursă aplicabile în România, 
acolo unde este cazul. Activităţile Fondului sunt scutite de TVA şi prin urmare TVA-
ul aferent cheltuielilor nu este recuperabil. 

Următoarea secţiune cuprinde detalii cu privire la cheltuielile bugetate. 

ANALIZA DETALIATĂ A CHELTUIELILOR BUGETATE 
 
Onorariile şi cheltuielile aferente Consultantului financiar reprezintă cea mai 
importantă componentă a Bugetului revizuit pentru LS. Costurile asociate serviciilor 
furnizate vor fi de maxim 1,07 milioane GBP (excluzând orice impozite sau taxe aplicabile) 
şi vor include un onorariu de consultanţă financiară pentru listare, cheltuieli care trebuie 
rambursate de către Fond şi un onorariu de succes variabil, pentru listarea Fondului la 
LSE. Această categorie de cheltuieli din buget include, de asemenea, TVA-ul şi impozitul 
reţinut la sursă, unde sunt aplicabile. 

Cheltuielile cu servicii juridice pentru listarea secundară includ atât onorariile 
consultantului juridic al Fondului, cât şi onorariile pentru servicii juridice ale Consultantului 
financiar. 

Cheltuielile cu relaţii publice includ în principal costurile estimate aferente serviciilor 
furnizate de agenţiile de relaţii publice, conferinţelor de presă şi altor evenimente similare 
organizate. 

Costurile aferente campaniilor de prezentare a Fondului către investitori („Road-
shows”) includ cheltuielile legate de organizarea road-show-urilor pentru promovarea 
listării secundare a Fondului la LSE. 

Comisioanele și taxele includ comisioanele datorate LSE şi autorităţilor pieţei de capital 
din Marea Britanie şi România. Acestea acoperă nivelul maxim estimat al comisioanelor 
plătibile către LSE pentru admiterea la tranzacţionare şi către UK Listing Authority şi 
Autoritatea de Supraveghere Financiară din România, pentru revizuirea documentelor de 
listare. 

Alte cheltuieli includ cheltuielile estimate cu serviciile suplimentare ale auditorului (în 
legătură cu emiterea unei scrisori de confort pentru Prospect şi pentru servicii 
suplimentare de consultanţă şi de revizuire a documentației), serviciile de consultanţă 
fiscală în legătură cu listarea secundară, costurile aferente serviciilor de imprimare a 
Prospectului şi costurile legate de publicarea  raportărilor curente ale Fondului prin 
intermediul Regulatory News Services. 

Bugetul revizuit pentru LS a fost elaborat pe baza informaţiilor curente disponibile şi 
pe baza ipotezelor menţionate în cadrul acestui document. Deoarece din punct de 
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vedere practic este dificilă actualizarea Bugetului revizuit pentru LS ori de câte ori 
apar modificări în ipotezele utilizate pentru întocmirea acestuia, propunem 
acţionarilor să împuternicească Administratorul Fondului să angajeze în numele 
Fondului, dacă vor fi necesare, alte cheltuieli referitoare la listarea secundară, care 
să nu depăşească 10% din cheltuielile totale bugetate aferente listării secundare, 
prezentate în acest document.  

Detalii referitoare la aceste cheltuieli vor fi furnizate retrospectiv, în cadrul 
raportărilor periodice ale Fondului şi în raportul anual al Administratorului Fondului. 

Între categoriile de cheltuieli pot să aibă loc reclasificări/ realocări, cu condiţia ca 
totalul acestor cheltuieli să se încadreze în limitele bugetate și aprobate de 
Adunarea Generală a Acţionarilor. 
 


