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REZULTATELE VOTULUI DIN ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACŢIONARILOR  

FONDUL PROPRIETATEA S.A. DIN DATA DE 26 APRILIE 2018  

 

Punctul 1 de pe ordinea de zi are ca obiect:  
 

Prezentarea Comitetului Reprezentanților a raportului său anual aferent anului financiar 2017 – nu a facut 

obiectul aprobarii actionarilor. 

 

Punctul 2 de pe ordinea de zi are ca obiect:  

 

Aprobarea Raportului Anual de Activitate al Administratorului Unic al Fondul Proprietatea S.A. pentru anul 

financiar 2017, inclusiv a situațiilor financiare pentru anul încheiat la 31 decembrie 2017, întocmite în 

conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară astfel cum au fost adoptate de Uniunea 

Europeana, aprobarea raportului auditorului (astfel cum acestea au fost prezentate in cadrul materialelor de 

prezentare), ratificarea tuturor actelor juridice încheiate, adoptate sau emise în numele Fondul Proprietatea 

S.A., precum și a oricăror măsuri de conducere/administrare adoptate, implementate, aprobate sau încheiate 

în cursul anului financiar 2017, și descărcarea de gestiune a Administratorului Unic pentru administrarea 

aferentă anului financiar 2017. 

 

Punctul 2 de pe ordinea de zi a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul: 

 

- 3.178.313.265 voturi „pentru” reprezentând 99,96% din voturile valabil exprimate; 

- 1.161.938 voturi „împotrivă”; 

- 1.835.389 abţineri;  

- 2.176.184 voturi „neexprimate”. 

 

Punctul 3 de pe ordinea de zi are ca obiect:  
 

Aprobarea acoperirii rezervelor negative înregistrate în cursul anului financiar 2017 generate de anularea 

acţiunilor proprii, în conformitate cu materialele de prezentare. 

 

Punctul 3 de pe ordinea de zi a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul: 

 

- 3.178.824.804 voturi „pentru” reprezentând 99,91% din voturile valabil exprimate; 

- 2.826.583 voturi „împotrivă”; 

- 1.835.389 abţineri.  

 

Punctul 4 de pe ordinea de zi are ca obiect:  

 

Aprobarea repartizării profitului net aferent anului financiar 2017, respectiv aprobarea valorii brute a 

dividendului la un cuantum de 0,0678 lei per acțiune, în conformitate cu materialele de prezentare. Dacă 

propunerea de alocare a profitului net și de distribuție a dividendului de mai sus sunt aprobate, acționarii 

aprobă în continuare ca plata dividendelor să înceapă la Data Plății acestei AGOA (astfel cum este definită 

mai jos) către persoanele înregistrate ca acționari ai Fondul Proprietatea S.A. la Data de Înregistrare (astfel 

cum este definită mai jos). Acțiunile neplătite, respectiv acțiunile proprii nu conferă dreptul de a încasa 

dividende.  

 

Punctul 4 de pe ordinea de zi a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul: 

 

- 3.182.791.477 voturi „pentru” reprezentând 99,97% din voturile valabil exprimate; 

- 695.299 voturi „împotrivă”; 

- 38 voturi „neexprimate”. 
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Punctul 5 de pe ordinea de zi are ca obiect:  

 

În conformitate cu Articolul 1292 din Regulamentul nr. 1/2006, aprobarea datei de: 

 

(i) 8 iunie 2018 ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile Articolul 2 alineatul (2) 

litera f1) din Regulamentul nr. 1/2006; 

  

(ii) 11 iunie 2018 ca Dată de Înregistrare, calculată în conformitate cu prevederile Articolului 

86 alineatul (1) din Legea Emitenților.  

 

(iii) 29 iunie 2018 ca Data Plății, astfel cum este definită de Articolul 2 litera g) din Regulamentul 

nr. 6/2009. 

 

Întrucât nu este aplicabilă acestei AGOA, acționarii nu decid asupra datei participării garantate, astfel cum 

este definită de Articolul 2 litera f1) din Regulamentul nr. 6/2009. 

 

Punctul 5 de pe ordinea de zi a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul: 

 

- 3.177.029.306 voturi „pentru” reprezentând 99,90% din voturile valabil exprimate; 

- 2.924.927 voturi „împotrivă”; 

- 3.532.581 voturi „neexprimate”. 

 

Punctul 6 de pe ordinea de zi are ca obiect: 

 

Împuternicirea, cu posibilitate de substituire, a lui Johan Meyer pentru a semna hotărârile acționarilor, 

precum și orice alte documente în legătură cu acestea și pentru a îndeplini toate procedurile și formalitățile 

prevăzute de lege în scopul implementării hotărârilor acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și 

înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau la orice altă instituție publică.  

 

Punctul 6 de pe ordinea de zi a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul: 

 

- 3.181.521.087 voturi „pentru” reprezentând 99,97% din voturile valabil exprimate; 

- 825.599 voturi „împotrivă”; 

- 1.140.090 abţineri;  

- 38 voturi „neexprimate”. 

 

 


