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Traducere din limba engleza 
 
Act Adițional nr. 6 (“Actul Adițional nr. 6”) la Contractul de Administrare a Investițiilor din 
data de 29 aprilie 2014 semnat între FONDUL PROPRIETATEA S.A. și FRANKLIN 
TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED („Contractul de Administrare”) 
 
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED din Cannon Place, Strada 
Cannon nr. 78, Londra, EC4N 6HL Marea Britanie, care acționează prin intermediul sucursalei 
sale din România, care are sediul social în clădirea Premium Point, str. Buzești, nr. 78-80, 
etajele 7-8, sector 1, București, România (“S.A.I.”), și 
 
FONDUL PROPRIETATEA S.A., cu sediul în str. Buzești, nr. 78-80, sector 1, București, 
România (“Clientul”), 
 
S.A.I. și Clientul vor fi denumiți colectiv “Părțile”. 
 

Întrucât 
 

 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Clientului a aprobat prin Hotărârea nr. 6 din 
29 octombrie 2015 Actul Adițional nr. 4 la Contractul de Administrare (“Actul Adițional 
nr. 4”), prin care, printre altele, perioada distribuțiilor totale altele decât dividendele a fost 
stabilită ca fiind 20 martie 2015 – 31 martie 2016 (“Perioada Distribuțiilor altele decât 
Dividendele”); 
 

 Actul Adițional nr. 4 a fost aprobat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară 
(“ASF”) prin Avizul nr. 1/7 ianuarie 2016, cu excepția Perioadei Distribuțiilor altele decât 
Dividendele, care urma a fi calculată de la data Avizului pana la data de 31 martie 2016; 
 

 Părțile doresc modificarea Contractului de Administrare (astfel încât să reflecte Avizul 
ASF nr. 1/7 ianuarie 2016) înainte de încetarea acestuia in data de 31 martie 2016, sub 
condiția ratificării de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Clientului 
(„AGOA”) a acestei modificări.   

 
Astfel, Părtile agreează după cum urmează: 
 
Articolul I. 
 
Începând cu Data Efectiva (astfel cum este definita mai jos), Anexa la Contractul de 
Administrare este modificata astfel: 
 
„Anexă 
Onorariul cuvenit S.A.I. în conformitate cu clauza 10 din prezentul Contract de Administrare va fi 
calculat și plătit în lei de către Client cu respectarea următoarelor prevederi: 
 
Onorariul va fi calculat ca (i) un Comision de Bază și (ii) un Comision de Distributie, in fiecare 
caz astfel cum este descris mai jos. 
 

1. Comisionul de Bază  
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Un comision de baza („Rata Comisionului de Bază”) va fi calculat dupa cum urmeaza:  
 
Rata Comisionului de Bază înmulțita cu baza de calcul, înmulțit cu numărul de zile 
calendaristice din perioada de calcul, împărțit la 365, 
 
unde: 
 
Rata Comisionului de Bază  = 60 de  puncte de bază pe an; 
 
1 punct de bază = 0,0001; iar  
 
baza de calcul reprezintă capitalizarea de piață a Clientului, care este definită ca fiind: 
 

(a) numărul de acțiuni plătite ale Clientului, considerat in mod zilnic, minus 
  

(b) media ponderata, pe perioada de calcul, a numărului de acțiuni proprii decontate ale 
Clientului, impreuna cu echivalentul în acțiuni ordinare a certificatelor de depozit globale 
ale Clientului având ca suport acțiuni ale Clientului (“Global Depositary Receipts” in 
limba engleza, “GDR-uri FP” in continuare), in oricare dintre cazuri, acțiunile sau GDR-
urile FP fiind detinute de Client ca actiuni proprii,  
 

(c) înmulțind apoi numărul rezultat cu prețul de piață mediu ponderat al acțiunilor Clientului 
calculat pentru perioada de calcul corespunzătoare. Prețul de piață mediu ponderat va 
fi calculat  în baza prețurilor de piață medii zilnice ale acțiunilor Clientului și a volumelor 
zilnice corespunzătoare, astfel cum sunt publicate in cadrul secțiunii REGS a Bursei de 
Valori București. În cazul în care numărul acțiunilor relevante pentru calcularea 
Comisionului de Bază (descris mai sus la literele (a) si (b)) se modifică pe parcursul 
perioadei de calcul, Comisionul de Bază va reprezenta valoarea agregata a calculatiilor 
pentru fiecare sub-perioadă.   

 
2. Comisionul de Distribuție   

 
Este recunoscut faptul că distributiile care se efectuează în beneficiul acționarilor ar reduce 
baza de calcul pe baza căreia este calculat Comisionul de Bază. Pentru recompensarea S.A.I. 
pentru organizarea acestor distribuiri, un comision va fi calculat după cum urmează (o suma 
astfel calculata cu privire la o anumita perioada, un “Comision de Distributie”): 200 de puncte 
de bază aplicat distributiilor totale cu exceptia dividendelor (inclusiv, dar fără a se limita la, 
răscumpărări de acțiuni proprii, răscumpărări de GDR-uri FP și returnari de capital social) puse 
la dispoziție oricând in perioada 7 ianuarie 2016 - 31 martie 2016. 
 
Se face referire la „punerea la dispoziție” a distributiilor pentru a clarifica faptul că orice 
neîncasare sau neluare a măsurilor necesare pentru facilitarea primirii acestor distributii din 
cauza oricărui acționar nu va conduce la nicio ajustare a calculului Comisionului de Distributie 
datorat S.A.I. Calcularea Comisionului de Distributie se va face la data la care aceste distributii 
devin disponibile acționarilor (e.g. data de începere a plăților). În cazul răscumpărării de acțiuni 
proprii sau GDR-uri FP, calculul Comisionului de Distributie se va face la data la care sunt 
decontate tranzacțiile de răscumpărare a acțiunilor proprii sau a GDR-urilor FP. In ceea ce 
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priveste tranzactiile cu GDR-uri FP, Comisionul de Distribuție va fi calculat luand in considerare 
rata oficiala de schimb valutar publicata de Banca Nationala a Romaniei pentru data decontarii 
tranzactiilor cu GDR-uri FP.  
 
3. Plăți 
 

(a) Comisionul de Bază va fi plătit de către Client trimestrial, în baza facturilor ce vor fi 
emise de către S.A.I. în termen de douăzeci (20) de zile lucrătoare de la încheierea 
trimestrului pentru care urmează să se efectueze plata. 
 

(b) Comisionul de Distribuție va fi plătit de către Client trimestrial, în baza facturilor ce vor fi 
emise de către S.A.I. în termen de douăzeci (20) de zile lucrătoare de la încheierea 
trimestrului pentru care Comisionul de Distribuție a fost calculat.  
 

(c) Facturile pentru Comisionul de Bază și pentru Comisionul de Distribuție vor fi transmise 
Depozitarului. 

 
(d) S.A.I. va furniza CR trimestrial și anual, precum și la orice solicitare rezonabilă din 

partea CR, un raport detaliat privind onorariile încasate in baza prezentului Contract de 
Administrare, în forma cerută în mod rezonabil de acesta. 
 

(e) Plata fiecărui comision se va efectua în termen de 30 de zile lucrătoare de la data 
primirii facturii corespunzătoare.  

 
4. Verificare  

 
Plata Comisionului de Bază și a Comisionului de Distribuție va fi efectuata de către S.A.I. numai 
după verificarea și certificarea de către Depozitar a corectitudinii următoarelor sume folosite la 
calculul acestor comisioane: baza de calcul, valoarea distribuțiilor si toate celelalte elemente 
utilizate la calcularea comisioanelor, precum și a metodelor de determinare a comisioanelor. 
 
Articolul II. Intrarea în vigoare 
 
Intrarea in vigoare a acestui Act Adițional nr. 6 este condiționata de ratificarea sa de către 
AGOA, respectiv va intra in vigoare începând cu data ratificării.    
 
PĂRȚILE SEMNATARE 
 
Acest Act Adițional este semnat astăzi 2 martie 2016 în limba engleză în trei (3) exemplare 
originale, care împreună constituie înțelegerea Părților, unul (1) pentru S.A.I si doua (2) pentru 
Client. 
 
Se semnează acest act  
 
De către FONDUL PROPRIETATEA S.A.       
 
 
_________________________________ 
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Prin Domnul Sorin Mîndruțescu, Președintele Comitetului Reprezentanților 
 
 
Se semnează acest act  
 
De către FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT  
MANAGEMENT LIMITED   
 
 
_________________________________ 
Prin Domnul Grzegorz Maciej KONIECZNY,  
Reprezentant legal FTIML, Sucursala București 

 

 

 


