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ARTICOLUL DIN ACTUL
CONSTITUTIV
SUPUS MODIFICARII

Articolul
litera (h)

12

alin.

TEXT ÎN VIGOARE

(3)
Adunarea
generală
extraordinară a acţionarilor are
dreptul de a hotărî cu privire la:
(…)
h)
încheierea
oricărui
contract/document care poate
crea obligații legale Fondului
Proprietatea, fără a se limita la
(3) cumpărarea, vânzarea, schimbul
sau oferirea drept gaj a activelor
imobilizate
ale
Fondului
Proprietatea a cărui valoare
depășește,
individual
sau
cumulat, pe durata unui exercițiu
financiar,
20%
din
totalul
activelor imobilizate, mai puțin
creanțele;

PROPUNERE DE MODIFICARE

MOTIVUL MODIFICĂRII

3)
Adunarea
generală
extraordinară a acţionarilor are
dreptul de a hotărî cu privire la:
(…)
(h)
Încheierea
actelor
de
dobândire, înstrăinare, schimb
sau de constituire în garanţie,
având
ca
obiect
active
imobilizate
ale
Fondul
Proprietatea S.A., a căror
valoare depăşeşte, individual sau
cumulat, pe durata unui exerciţiu
financiar 20% din totalul activelor
imobilizate
ale
Fondul
Proprietatea
S.A., mai puţin
creanţele.

Alinierea prevederilor Actului
Constitutiv cu cele ale art. 241
alin. (1) din Legea nr. 297/2004
privind piața de capital: “Actele
de
dobândire,
înstrăinare,
schimb sau de constituire în
garanţie a unor active din
categoria activelor imobilizate ale
societăţii, a căror valoare
depăşeşte,
individual
sau
cumulat, pe durata unui exerciţiu
financiar,
20%
din
totalul
activelor imobilizate, mai puţin
creanţele, vor fi încheiate de
către administratorii sau directorii
societăţii numai după aprobarea
prealabilă de către adunarea
generală
extraordinară
a
acţionarilor”.
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ARTICOLUL DIN ACTUL
CONSTITUTIV
SUPUS MODIFICARII

Articolul 16 alin. (2)

Articolul 17 alin. (16)

TEXT ÎN VIGOARE

PROPUNERE DE MODIFICARE

(2)
Preşedintele Comitetului
reprezentanţilor sau, în cazul
absenţei acestuia, un membru al
Comitetului
reprezentanţilor
desemnat prin vot de ceilalţi
membri
pentru
conducerea
şedinţei
asigură
buna
desfăşurare
a
şedinţelor
acestuia. Şedinţele Comitetului
reprezentanţilor vor avea loc la
sediul Fondului Proprietatea sau
in alte locatii astfel cum se
agreaza de catre membrii
Comitetului Reprezentantilor.

(2)
Preşedintele Comitetului
Reprezentanţilor sau, în cazul
absenţei acestuia, un membru al
Comitetului
Reprezentanţilor
desemnat prin vot de ceilalţi
membri
pentru
conducerea
şedinţei
asigură
buna
desfăşurare
a
şedinţelor
acestuia. Şedinţele Comitetului
Reprezentanţilor vor avea loc la
sediul Fondul Proprietatea S.A.,
sau in alte locații astfel cum se
agreează de către membrii
Comitetului Reprezentanților, sau
prin mijloace de comunicare
electronică la distanta (e.g.
telefon, videoconferință)”.
Comitetul reprezentanţilor are, în Comitetul reprezentanţilor are, în
principal, următoarele atribuţii: principal, următoarele atribuţii:
(…)
(…):
(16) Propune adunării generale a
acționarilor aprobarea prealabilă
sau
respingerea
oricărui
contract/document care poate
crea obligații legale Fondului
Proprietatea, fără a se limita la
cumpărarea, vânzarea, schimbul
sau oferirea drept gaj a activelor
imobilizate
ale
Fondului
Proprietatea a cărui valoare

(16) Propune adunării generale a
acționarilor aprobarea prealabilă
sau respingerea încheierii actelor
de
dobândire,
înstrăinare,
schimb sau de constituire în
garanţie, având ca obiect active
imobilizate
ale
Fondul
Proprietatea
S.A., a căror
valoare depăşeşte, individual sau
cumulat, pe durata unui exerciţiu

MOTIVUL MODIFICĂRII
Explicitarea modalităților in care
ședințele
Comitetului
Reprezentanților pot avea loc.

Alinierea prevederilor Actului
Constitutiv cu cele ale art. 241
alin. (1) din Legea nr. 297/2004
privind piața de capital: “Actele
de
dobândire,
înstrăinare,
schimb sau de constituire în
garanţie a unor active din
categoria activelor imobilizate ale
societăţii, a căror valoare
depăşeşte,
individual
sau
cumulat, pe durata unui exerciţiu
financiar,
20%
din
totalul
activelor imobilizate, mai puţin
creanţele, vor fi încheiate de
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TEXT ÎN VIGOARE

PROPUNERE DE MODIFICARE

MOTIVUL MODIFICĂRII

depășește,
individual
sau
cumulat, pe durata unui exercițiu
financiar,
20%
din
totalul
activelor imobilizate, mai puțin
creanțele.
(4) Suplimentar atribuţiilor AFIA
prevăzute de legea aplicabilă,
aceasta va fi obligată: (…)

financiar 20% din totalul activelor
imobilizate
ale
Fondul
Proprietatea
S.A., mai puţin
creanţele.

(ix)
pe
baza
propunerii
Comitetului reprezentanților, să
supună
aprobării
adunării
generale
extraordinare
a
acționarilor
orice
contract/document care poate
crea obligații legale Fondului
Proprietatea, fără a se limita la
cumpărarea, vânzarea, schimbul
sau oferirea drept gaj a activelor
imobilizate
ale
Fondului
Articolul 21 alin. (4), Proprietatea a cărui valoare
punctele (ix) si (x)
depășește,
individual
sau
cumulat, pe durata unui exercițiu
financiar,
20%
din
totalul
activelor imobilizate, mai puțin
creanțele;
(x)
sa
încheie
orice
contract/document care naște
obligații
legale
in
sarcina
Fondului Proprietatea, inclusiv
cumpărarea, vânzarea, schimbul

(ix)
pe
baza
propunerii
Comitetului Reprezentanților, să
supună
aprobării
adunării
generale
extraordinare
a
acționarilor încheierea actelor de
dobândire, înstrăinare, schimb
sau de constituire în garanţie,
având
ca
obiect
active
imobilizate
ale
Fondul
Proprietatea
S.A., a căror
valoare depăşeşte, individual sau
cumulat, pe durata unui exerciţiu
financiar 20% din totalul activelor
imobilizate
ale
Fondul
Proprietatea
S.A., mai puţin
creanţele.
(x) să încheie acte de dobândire,
înstrăinare, schimb sau de
constituire în garanţie, având ca
obiect active imobilizate ale
Fondul Proprietatea S.A., a căror
valoare nu depăşeşte, individual

către administratorii sau directorii
societăţii numai după aprobarea
prealabilă de către adunarea
generală
extraordinară
a
acţionarilor”.
Alinierea prevederilor Actului
Constitutiv cu cele ale art. 241
alin. (1) din Legea nr. 297/2004
privind piața de capital: “Actele
de
dobândire,
înstrăinare,
schimb sau de constituire în
garanţie a unor active din
categoria activelor imobilizate ale
societăţii, a căror valoare
depăşeşte,
individual
sau
cumulat, pe durata unui exerciţiu
financiar,
20%
din
totalul
activelor imobilizate, mai puţin
creanţele, vor fi încheiate de
către administratorii sau directorii
societăţii numai după aprobarea
prealabilă de către adunarea
generală
extraordinară
a
acţionarilor”.

ARTICOLUL DIN ACTUL
CONSTITUTIV
SUPUS MODIFICARII

(4) Suplimentar atribuţiilor AFIA
prevăzute de legea aplicabilă,
aceasta va fi obligată: (…)
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ARTICOLUL DIN ACTUL
CONSTITUTIV
SUPUS MODIFICARII

TEXT ÎN VIGOARE

PROPUNERE DE MODIFICARE

sau oferirea drept gaj a activelor
imobilizate
ale
Fondului
Proprietatea a cărui valoare nu
depășește,
individual
sau
cumulat, pe durata unui exercițiu
financiar,
20%
din
totalul
activelor imobilizate, mai puțin
creanțele,
fără
aprobarea
adunării generale ordinare sau
extraordinare a acționarilor;

sau cumulat, pe durata unui
exerciţiu financiar 20% din totalul
activelor imobilizate ale Fondul
Proprietatea S.A., mai puţin
creanţele,
fără
aprobarea
adunării generale ordinare sau
extraordinare a acționarilor.

MOTIVUL MODIFICĂRII

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
FONDUL PROPRIETATEA S.A., fond de investitii alternative • Cu sediul in Strada Buzesti nr. 78-80, etajul 7, sector 1, Bucureşti, cod poştal 011017, România • Cod de Identificare Fiscală (CIF): 18253260, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr.
J40/21901/2005 • Inregistrat la Registrul de Evidenta a Operatorilor de Date cu Caracter Personal sub nr. 18668 • Capital social subscris: 9.320.973.180,85 RON, Capital social vărsat: 9.011.732.683,35 RON • Tel.: + 40 21 200 9600; Fax: +40 21 200 9631;
Email: office@fondulproprietatea.ro, Internet: www.fondulproprietatea.ro

