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MATERIAL DE PREZENTARE  

REFERITOR LA REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL PROPUSA A FI APROBATA DE CATRE 
ACTIONARI 

 
Acționarii Fondul Proprietatea SA au aprobat prin Hotărârea nr. 15 din 22 noiembrie 2013 a 
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor derularea unui al doilea program de răscumpărare 
(“Hotărârea AGEA 15/22 noiembrie 2013”).  
 
Programul de răscumpărare a vizat dobândirea unui număr de 252.858.056  acțiuni la un preț 
cuprins între 0,2 RON / acțiune și 1,5 RON / acțiune, în scopul reducerii capitalului social cu 
numărul de acțiuni ce urmau a fi răscumpărate.   
 
Programul de răscumpărare a fost lansat in martie 2014  și a fost desfășurat cu respectarea 
hotărârii menționate mai sus și a cadrului legal aplicabil. 
 
  
 
Programul de răscumpărare a fost implementat, prin achiziții zilnice pe Bursa de Valori București, in 
conformitate cu legislatia in vigoare. 
 
În iulie 2014 Administratorul Fondului a anunțat finalizarea celui de al treilea prgram de 
răscumpărare prin care numarul maxim de acțiuni aprobat prin Hotărârea AGEA 15/22 noiembrie 
2013 a fost achiziționat, respectiv 252.858.056 actiuni.   
 
Având în vedere scopul pentru care acest program de rascumpărare a fost aprobat, respectiv 

reducerea capitalului social, Administratorul Fondului propune actionarilor reducerea capitalului 

social subscris al Fondul Proprietatea S.A. după cum urmează: 

Reducerea capitalului social subscris al Fondul Proprietatea S.A. de la 11.815.279.886,85 RON la 

11.575.064.733,65 RON, ca urmare a anulării unui număr de 252.858.056  acţiuni proprii dobândite 

de către Societate. După reducere, capitalul social subscris al Societăţii va avea valoarea de 

11.575.064.733,65 RON, fiind împărţit în 12.184.278.667 acţiuni, având o valoare nominală de 0,95 

RON / acţiune. Reducerea capitalului social subscris are loc în temeiul art. 207 alin. (1) litera c) din 

Legea nr. 31/1990. După reducerea capitalului social, primul alineat al Articolului 7 din Actul 

Constitutiv se modifică după cum urmează: 

„(1) Capitalul social subscris al Fondul Proprietatea este în valoare de 11.575.064.733,65  RON, 

împărţit în 12.184.278.667 de acţiuni nominative, ordinare, cu o valoare nominală de 0,95 RON 

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

Depozitarul Central.” 

Reducerea capitalului social subscris va intra în vigoare după îndeplinirea urmatoarelor trei condiții: 

(i) Reducerea capitalului social aprobată de acționari în 28 aprilie 2014 este efectiva, (ii) această 

hotărâre este publicată în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, pentru cel puțin 2 luni, și (iii) ASF 

avizează modificarea primului alineat al Articolului 7 din Actul Constitutiv, astfel cum este modificat 

prin această hotărâre, dacă va fi prevăzut astfel de legislația sau reglementările aplicabile. 
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