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MATERIAL DE PREZENTARE A PUNCTULUI 11 DE PE ORDINEA DE ZI A 

ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACŢIONARILOR  

DIN 22 NOIEMBRIE 2013 

 

 

 

In 16 octombrie 2013 Elliott Associates a propus modificarea Actului Constitutiv al 

SC Fondul Proprietatea SA dupa cum urmeaza: 

“Mandatul S.A.I. este de 2 ani. S.A.I. va convoca Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor 

care va avea loc cu cel puţin 6 luni anterior expirării duratei mandatului S.A.I., având pe ordinea 

de zi aprobarea reînnoirii mandatului S.A.I. sau începerea procedurii de selecţie a unui nou S.A.I. 

şi negocierea contractului de administrare care va fi încheiat cu candidatul selectat. După selecţia 

candidatului, S.A.I. va convoca imediat Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, având pe 

ordinea de zi numirea candidatului selectat în funcţia de S.A.I. şi autorizarea semnării contractului 

aferent de administrare a investiţiilor şi îndeplinirea tuturor formalităţilor relevante pentru 

autorizarea şi finalizarea legală a respectivei numiri.” 

  

Argumentarea Elliott Associates este urmatoarea: “Pentru a optimiza evaluarea 

administrării portofoliului, pentru a asigura diligenţa maximă a administratorului unic şi 

pentru a permite o protecţie mai bună a Societăţii şi a drepturilor şi intereselor 

acţionarilor, Manchester Securities Corp. consideră că durata mandatului 

administratorului unic al Societăţii ar trebui să fie redusă de la durata actuală de 4 ani”. 

 

Societatea de Administrare a Investitiilor ramane la punctul de vedere ca varianta 

aprobata de actionari in aprilie 2013 este mai potrivita si recomanda acţionarilor să voteze 

„impotriva” punctul 11 de pe ordinea de zi a AGEA..  

 

Oana Valentina Truta 

 

Reprezentant legal 

Franklin Templeton Investment Management Ltd United Kingdom Sucursala 

Bucureşti in calitate de Administrator Unic al S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A. 

 
 


