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Hotărârea nr. […] / 29 octombrie 2015  
a  

Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor FONDUL PROPRIETATEA S.A. 
 

Sediul social: Str. Buzeşti, nr. 78-80, etaj 7, sector 1, Bucureşti, înregistrată în Registrul 
Comerţului sub numărul J40/21901/2005, cod de înregistrare fiscală 18253260 

 
Astăzi, 29 octombrie 2015, ora 13:00 (ora României), acţionarii Fondul Proprietatea S.A. 
(“Fondul”) s-au întâlnit în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor (“AGEA”) a Fondului, 
la prima convocare, la Hotel „Radisson Blu”, Calea Victoriei, nr. 63-81, Sala Atlas, Sector 1, 
Bucureşti, Cod Postal 010065, Romania, ședința AGEA fiind deschisă de către Președintele de 
ședință, Dl. Grzegorz Maciej Konieczny, în calitate de reprezentant legal al Franklin Templeton 
Investment Management Limited United Kingdom Sucursala Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, 
Str. Buzeşti, nr. 78-80, etajele 7 şi 8, sector 1, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. 
J40/8587/2009, având cod de identificare fiscală 25851096 (“Administratorul Unic”), 
înregistrată în Registrul public al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare (“CNVM”) sub numărul 
PJM05SSAM/400001. 
 

Având în vedere: 
 

 Convocatorul pentru AGEA publicat pe website-ul Fondului (www.fondulproprietatea.ro) 
în data de 16.09.2015, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 5.123 din 
data de 17.09.2015 și în cotidianul “Bursa” nr. 178 din data de 17.09.2015; 

 Prevederile Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare (Legea nr. 31/1990); 

 Prevederile Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările 
ulterioare (Legea nr. 297/2004); 

 Prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de 
plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum 
şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004; 

 Prevederile Regulamentului CNVM nr. 1 din 2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu 
valori mobiliare, cu modificările şi completările ulterioare (Regulamentul nr. 1/2006); 

 Prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale 
acţionarilor în cadrul adunărilor generale ale societăţilor comerciale, cu modificările şi 
completările ulterioare (Regulamentul nr. 6/2009); 

 Prevederile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiara nr. 4/2013 privind 
acţiunile suport pentru certificate de depozit (Regulamentul nr. 4/2013); 

 Prevederile art. 21 din Regulamentul CNVM nr. 4/2010 privind înregistrarea la CNVM şi 
funcţionarea societăţii „Fondul Proprietatea” S.A., precum şi tranzacţionarea acţiunilor 
emise de aceasta. 
 

În urma dezbaterilor, acţionarii Fondului hotărăsc următoarele: 
 
I. Aprobarea autorizării Administratorului Unic de a răscumpăra acțiuni ale Fondul 

Proprietatea S.A., certificate de depozit având la bază acţiuni 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 acţiuni 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 
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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, începând de la data la care reducerea 
de capital social menționată la punctul 1 de pe ordinea de zi a AGEA este efectiva, pentru o 
perioadă maximă de 18 luni de la data publicării acestei hotărâri a acționarilor în Monitorul 
Oficial al României, Partea a IV-a. Răscumpărarea se va efectua la un preț care nu poate fi 
mai mic de 0,2 RON/acțiune sau mai mare de 2 RON/acțiune. In cazul achiziției de  
certificate de depozit având la bază acţiuni suport sau de titluri de interes in legătura cu 
acțiuni ale Fondul Proprietatea S.A., calculul numărului de acțiuni in legătura cu pragurile de 
mai sus se va face in funcție de numărul de acțiuni ale Fondul Proprietatea SA pe care sunt 
grevate aceste instrumente, iar prețul minim si maxim de achiziție al acestora, in echivalent 
valutar (la cursul de schimb oficial corespunzător publicat de Banca Națională a României 
valabil pentru data la care instrumentele au fost achiziționate), va fi cuprins in limitele de 
preț aplicabile răscumpărărilor de acțiuni mai sus descrise si va fi calculat in funcție de 
numărul de acțiuni reprezentate de fiecare certificat de depozit având la bază acţiuni suport 
sau titlu de interes. Tranzacția poate avea ca obiect doar acțiuni plătite integral, certificate 
de depozit având la bază acţiuni suport sau titluri de interes in legătura cu aceste acțiuni. 
Programul de răscumpărare are drept scop reducerea capitalului social. Hotărârea 
acționarilor privind reducerea capitalului social și modificarea Actului Constitutiv va fi 
aprobată de acționari, cu respectarea prevederilor Actului Constitutiv, fiind agreat că 
acționarii pot aproba una sau mai multe operațiuni de reducere a capitalului social, pe 
măsură ce acțiunile sunt răscumpărate, iar acționarii sunt convocați de Administratorul Unic. 
Implementarea acestui program de răscumpărare se va face sub rezerva disponibilității 
resurselor financiare necesare. 
 
Prezentul punct este adoptat cu […] voturi reprezentând […]% din totalul voturilor deținute 
de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile articolului 14 (3) litera 
(a) teza a doua din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 (2) teza I din Legea nr. 31/1990.  
 
Voturile au fost înregistrate după cum urmează:  
- […] voturi „pentru”,  
- […] voturi „împotrivă”,  
- […] voturi „abținere”,  
- […] voturi „neexprimate”,  
- […] voturi anulate.  

 
II. In conformitate cu Articolul 1292 din Regulamentul nr. 1/2006, aprobarea datei de 19 

noiembrie 2015 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile Articolului 238 alin. 
(1) din Legea nr. 297/2004 si a datei de 18 noiembrie 2015 ca Ex – Date, calculată in 
conformitate cu definitia data de Articolul 2 litera f) din Regulamentul nr. 6/2009. Intrucat 
hotararile adoptate aici nu determina efectuarea vreunei plati catre actionari, actionarii nu 
decid asupra Datei Platii, astfel cum este definita de Articolul 2 litera g) din Regulamentul nr. 
6/2009. 
 
Prezentul punct este adoptat cu […] voturi reprezentând […]% din totalul voturilor deținute 
de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile articolului 14 (3) litera 
(a) teza a doua din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 (2) teza I din Legea nr. 31/1990.  
 
Voturile au fost înregistrate după cum urmează:  
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- […] voturi „pentru”,  
- […] voturi „împotrivă”,  
- […] voturi „abținere”,  
- […] voturi „neexprimate”,  
- […] voturi anulate. 

 
III. Împuternicirea, cu posibilitate de substituire, a lui Grzegorz Maciej KONIECZNY, în calitate 

de reprezentant legal al Franklin Templeton Investment Management Limited United 
Kingdom Sucursala București, pentru a semna hotărârile acționarilor, precum și forma 
modificată și actualizată a Actului Constitutiv și orice alte documente în legătură cu acestea 
și pentru a îndeplini toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul 
implementării hotărârilor acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a 
acestora la Registrul Comerțului sau la orice altă instituție publică. 
 
Prezentul punct este adoptat cu […] voturi reprezentând […]% din totalul voturilor deținute de 
acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile articolului 14 (3) litera (a) 
teza a doua din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 (2) teza I din Legea nr. 31/1990.  
 
Voturile au fost înregistrate după cum urmează:  
- […] voturi „pentru”,  
- […] voturi „împotrivă”,  
- […] voturi „abținere”,  
- […] voturi „neexprimate”,  
- […] voturi anulate. 

 
Întocmită și semnată în numele acţionarilor de către: 
 
 
_______________________ 
Grzegorz Maciej KONIECZNY  
Preşedinte de şedinţă 
 
 
_______________________ 
[…] 
Secretar de ședință 
 
 
_______________________ 
[…] 
Secretar tehnic 
 


