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Material de prezentare referitor la reducerea capitalului social prin anularea parțială a 

acțiunilor achiziționate in cadrul celui de-al șaselea program de răscumpărare 

 

Prin Hotărârea nr. 5/27.04.2015, acționarii au aprobat cel de-al șaselea program de răscumpărare 

prin care Administratorul Fondului a fost autorizat să răscumpere acțiuni ale Fondul Proprietatea 

S.A., certificate de depozit având la bază acţiuni suport sau titluri de interes in legătura cu acțiuni 

ale Fondul Proprietatea S.A., prin tranzacții efectuate in cadrul pieței unde acțiunile, certificatele de 

depozit având la bază acţiuni suport  sau titlurile de interes  in legătura cu aceste acțiuni ale Fondul 

Proprietatea S.A. sunt listate sau cumpărate prin oferte publice, in conformitate cu legea aplicabila, 

pentru un număr maxim de (i) 891.770.055 de acțiuni sau echivalentul in certificate de depozit 

având la bază acţiuni suport sau titluri de interes in legătura cu acțiuni ale Fondul Proprietatea S.A. 

sau (ii) 10% din valoarea capitalului social subscris la data relevantă, aplicându-se valoarea cea mai 

mică dintre acestea două. Al șaselea program de răscumpărare a fost demarat în data de 9.09.2015. 

 

Întrucât Hotărârea nr. 5/27.04.2015 permite în mod expres anulari parțiale, sub condiția aprobării de 

către acționari, Administratorul Fondului dorește sa propună acționarilor aprobarea reducerii 

capitalului social cu acțiunile proprii achiziționate si decontate in perioada 9.09.2015 – 24.02.2016, 

programul de răscumpărare urmând a continua pentru diferența rămasa dintre numărul maxim 

aprobat si acțiunile ce urmează a fi anulate.    

 

Având in vedere scopul pentru care programul de răscumpărare a fost aprobat, respectiv reducerea 

capitalului social, Administratorul Fondului dorește sa propună acționarilor reducerea capitalului 

social după cum urmează: 

 

Aprobarea reducerii capitalului social subscris al Fondul Proprietatea S.A. de la 9.320.973.180,85 

RON la 9.168.314.116,70 RON, prin anularea acțiunilor proprii achiziționate de Societate in cadrul 

celui de-al șaselea program de răscumpărare pana la data de 24.02.2016, respectiv 179.598.899 

acțiuni (140.274.199 acțiuni si 786.494 certificate globale de depozit achiziționate si decontate in 

perioada 9.09.2015 – 24.02.2016).   

 

După reducerea capitalului social, capitalul social subscris al Societăţii va avea valoarea de 

9.168.314.116,70 RON, fiind împărţit în 10.786.251.902 acţiuni, având o valoare nominală de 0,85 

RON / acţiune.  

 

Aprobarea modificării primului alineat al articolului 7 din Actul Constitutiv după cum urmează: 

 

„(1) Capitalul social subscris al Fondul Proprietatea este în valoare de 9.168.314.116,70 RON, 

împărţit în 10.786.251.902 de acţiuni nominative, ordinare, cu o valoare nominală de 0,85 RON 

fiecare. Calitatea de acţionar al Fondul Proprietatea se atestă prin extras de cont eliberat de către 

Depozitarul Central SA.” 

 

Reducerea capitalului social subscris are loc în temeiul art. 207 alin. (1) litera c) din Legea nr. 

31/1990 si a hotărârii acționarilor nr. 5/27 Aprilie 2015, ce permite, printre altele, anulari parțiale in 

cadrul celui de-al șaselea program de răscumpărare, si va fi efectiva după îndeplinirea următoarelor 

patru condiții: 

 

(i) această hotărâre este publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a pentru o 

perioadă de cel puțin două luni; 

 

(ii) ASF avizează modificarea Articolului 7 alin. (1) din Actul Constitutiv al Fondul Proprietatea 

SA, astfel cum a fost aprobat de acționari în această adunare, dacă va fi prevăzut astfel de 

legislația sau reglementările aplicabile; 
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(iii) reducerea capitalului social aprobată de acționari în data de 27 ianuarie 2016 este efectiva; 

 

(iv) hotărârea acționarilor de aprobare a acestei reduceri a capitalului social este înregistrata la 

Registrul Comerțului.  

 

Cu stimă, 

 

Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom Sucursala Bucureşti, în 

calitate de Administrator Unic în numele FONDUL PROPRIETATEA S.A. 

 

Oana Valentina Truta 

Reprezentant legal 

 


