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Material de prezentare referitor la reducerea capitalului social prin anularea acțiunilor 

achiziționate în cadrul celui de-al șaptelea și de-al optulea program de răscumpărare 

 

Prin Hotărârea nr. 9/29 octombrie 2015, acționarii au aprobat cel de-al șaptelea program de 

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

Proprietatea S.A., certificate de depozit având la bază acțiuni suport sau titluri de interes in legătură 

cu acțiuni ale Fondul Proprietatea S.A., prin tranzacții efectuate in cadrul pieței unde acțiunile, 

certificatele de depozit având la bază acțiuni suport sau titlurile de interes in legătură cu aceste 

acțiuni ale Fondul Proprietatea S.A. sunt listate sau cumpărate prin oferte publice, in conformitate 

cu legislația aplicabilă, pentru un număr maxim care va fi determinat astfel încât numărul total de 

acțiuni proprii neanulate (achiziționate în cadrul acestui program și/sau în cadrul programelor 

anterioare) să nu depășească 10% din valoarea capitalului social subscris la data relevantă.  

 

Al șaptelea program de răscumpărare a fost demarat în data de 29 septembrie 2016 și a expirat în 

Mai 2017. În cadrul acestui program au fost răscumpărate un număr total de 830.247.619 acțiuni și 

acțiuni în echivalent reprezentând certificate de depozit având la bază acțiuni suport. O anulare 

parțială a unui număr de 739.398.468 acțiuni răscumpărate în cadrul celui de-al șaptelea program de 

răscumpărare a fost deja aprobată prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor 

Fondul Proprietatea S.A. (“AGEA”) nr. 3/3 mai 2017; diferența de 90.849.151 acțiuni este inclusă 

în propunerea de reducere a capitalului social de mai jos, împreună cu acțiunile proprii 

răscumpărate până acum în cadrul celui de-al optulea program de răscumpărare. Dorim a reaminti 

faptul că cel de-al optulea program de răscumpărare a fost aprobat prin Hotărârea AGEA nr. 8 din 

11 octombrie 2016 și a fost demarat în data de 30 mai 2017. 

 

Având in vedere scopul pentru care programele de răscumpărare menționate mai sus au fost 

aprobate, 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 4.854.034.784,56 

RON la 4.771.610.196,08 RON, prin anularea unui număr de 158.508.824 acțiuni proprii 

achiziționate de Fondul Proprietatea S.A. în cadrul celui de-al șaptelea și de-al optulea program de 

răscumpărare.  

 

După reducerea capitalului social, capitalul social subscris al Fondul Proprietatea S.A. va avea 

valoarea de 4.771.610.196,08 RON, fiind împărțit în 9.176.173.454 acțiuni, având o valoare 

nominală de 0,52 RON / acțiune.  

 

Primul alineat al articolului 7 din Actul Constitutiv al Fondul Proprietatea S.A se modifică după 

reducerea capitalului social după cum urmează: 

 

„(1) Capitalul social subscris al Fondul Proprietatea este în valoare de 4.771.610.196,08 RON, 

împărțit în 9.176.173.454 de acțiuni nominative, ordinare, cu o valoare nominală de 0,52 RON 

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

Depozitarul Central S.A.”. 

 

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

31/1990 și va fi efectivă după ce toate condițiile de mai jos vor fi îndeplinite: 

 

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

perioadă de cel puțin două luni; 
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(ii) Autoritatea de Supraveghere Financiară avizează modificarea Articolului 7 alin. (1) din Actul 

Constitutiv al Fondul Proprietatea S.A., astfel cum a fost aprobat de acționari în această 

adunare, dacă va fi prevăzut astfel de legislația sau reglementările aplicabile; 

 

(iii) reducerea capitalului social aprobată de acționari în data de 3 mai 2017 este efectivă; 

 

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

Registrul Comerțului.  

 

Franklin Templeton International Services S.À R.L., în calitate de Administrator Unic al 

FONDUL PROPRIETATEA S.A. 

 

Johan Meyer 

Reprezentant permanent 

 


