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Material de prezentare referitor la reducerea capitalului social in vederea acordării de distribuții 

în numerar acționarilor  

 

Administratorul Fondul Proprietatea S.A. (“Fondul”), propune acționarilor, in conformitate cu 

politica anuala de distribuții in numerar, reducerea capitalului social prin reducerea valorii nominale 

a acțiunilor cu valoarea de 0,05 RON per acțiune, si distribuirea acestei sume acționarilor 

înregistrați in registrul acționarilor Fondului la data de înregistrare.  

 

Potrivit art. 207 (2) din Legea societăților nr. 31/1990, acționarii pot aproba distribuții de capital 

prin aprobarea reducerii capitalului social ca urmare a reducerii valorii nominale a acțiunilor. 

Aceasta reducere poate fi efectuata doar după expirarea unui termen de doua luni de la publicarea 

hotărârii acționarilor de aprobare a reducerii in Monitorul Oficial al României. De asemenea, 

reducerea trebuie sa fie avizata de către Autoritatea de Supraveghere Financiara in conformitate cu 

prevederile art. 14 (1) (c) din Regulamentul CNVM nr. 4/2010. 

 

În lumina celor de mai sus, Administratorul Fondului propune acționarilor, aprobarea reducerii 

capitalului social subscris al Fondul Proprietatea S.A. de la 5.742.226.025,22 RON la 

5.238.521.987,92 RON prin reducerea valorii nominale a acţiunilor Fondul Proprietatea S.A. de la 

0,57 RON la 0,52 RON. Reducerea este justificată de optimizarea capitalului social al Fondul 

Proprietatea S.A., implicând restituirea către acţionari a unei cote-părţi din aporturi, proporţional cu 

participarea la capitalul social vărsat al Fondul Proprietatea S.A..  

 

După reducere, capitalul social subscris al Fondul Proprietatea S.A. va avea valoarea de 

5.238.521.987,92 RON, împărţit în 10.074.080.746 acţiuni ordinare, fiecare cu o valoare nominală 

de 0,52 RON.  

 

Aprobarea modificării art. 7 alin. (1) din Actul Constitutiv al Fondul Proprietatea S.A. după cum 

urmează: „(1) Capitalul social subscris al Fondul Proprietatea este în valoare de 5.238.521.987,92 

RON, împărţit în 10.074.080.746 de acţiuni nominative, ordinare, cu o valoare nominală de 0,52 

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

către Depozitarul Central S.A.” 

 

Aprobarea modificării art. 9 alin. (2) din Actul Constitutiv al Fondul Proprietatea S.A. după cum 

urmează: “(2) Valoarea nominală a unei acţiuni este de 0,52 RON”. 

 

Reducerea capitalului social este realizată în temeiul art. 207 alin. (2) lit. (b) din Legea nr. 31/1990 

şi va intra în vigoare după îndeplinirea următoarelor condiții (Condițiile): 

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

perioadă de cel puțin două luni; 

(ii) Autoritatea de Supraveghere Financiară avizează modificarea art. 7 alin. (1) si a art. 9 alin. (2) 

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 31 octombrie 2016 este efectiva; 

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

Registrul Comerțului.   

Aprobarea plăţii către acţionarii înregistraţi ca atare la Data de Înregistrare (i.e. 12 iunie 2017) a 

acestei AGEA a 0,05 RON/acţiune, proporţional cu participarea lor la capitalul social vărsat al 

Fondul Proprietatea S.A..  
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Plata va începe la Data Plății a acestei AGEA (i.e. 30 iunie 2017), sub condiția îndeplinirii 

Condițiilor
1
. 

 

Franklin Templeton International Services S.à r.l., în calitate de Administrator Unic al 

FONDUL PROPRIETATEA S.A. 

 

Oana Valentina Truta 

Reprezentant permanent 

 

                                                 
1 Tratamentul fiscal al distribuțiilor in numerar rezultate dintr-o reducere a capitalului social este nesigur 

potrivit dreptului fiscal român. Potrivit înțelegerii noastre curente a dreptului fiscal român, suntem de părere 

ca exista argumente bune pentru a asuma ca distribuția in numerar nu este subiect al reținerii la sursa in 

Romania. Exista cu toate acestea un risc ca autoritățile fiscale romane sa aibă o alta interpretare a 

tratamentului fiscal al distribuției in numerar. 

 


