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MATERIAL DE PREZENTARE A PUNCTULUI 12 DE PE ORDINEA DE ZI A 

ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACŢIONARILOR 

 DIN 22 NOIEMBRIE 2013 

 

 

Potrivit art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, identificarea 

acţionarilor care urmează a beneficia de drepturi şi asupra cărora se răsfrâng efectele 

hotărârilor adunării generale a acţionarilor va fi stabilită de aceasta. Această data va fi 

ulterioară cu cel puţin 10 zile lucrătoare datei adunării generale a acţionarilor. 

În considerarea prevederilor legale, Franklin Templeton Investment Management Ltd. 

United Kingdom Sucursala Bucureşti (“FTIML Bucureşti / Administratorul Unic”), în 

calitate de Administrator Unic şi Societate de Administarre a SC Fondul Proprietatea 

SA (“Fondul / Societatea”), a propus acţionarilor aprobarea datei de 10 decembrie 

2013 ca dată de înregistrare pentru toate punctele aflate pe ordinea de zi a adunării 

generale a acţionarilor programată pentru data de 22 noiembrie 2013.  

Ulterior, prin adresa înregistrată la SC Fondul Proprietatea SA sub nr. 

2276/16.10.2013, Manchester Securities Corporation, acţionar al Fondului deţinând 

peste 5% din capitalul social al Societăţii, a solicitat Administratorului Unic al 

Fondului, în temeiul dispoziţiilor art. 117
1
 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 a 

societăţilor, republicată, cu completările şi modificările ulterioare, ale art. 7 alin. (1) 

din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în 

cadrul adunărilor generale ale societăţilor comerciale şi ale art. 13 alin. (5) din Actul 

constitutiv al Societăţii, completarea ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare 

și Ordinare a Acţionarilor programată pentru data de 22 noiembrie 2013 (“AGEA” şi 

“AGOA”).  

Printre propunerile de completare şi / sau modificare se numără şi propunerea de a 

modifica data de înregistrare pentru punctul 3 de pe ordinea de zi a AGEA, respectiv 

reducerea capitalului social subcris al Fondului, motivând faptul că “termenul de 

realizare a acestui proces (n.n. reducerea capitalului social) poate dura câteva luni 

până la implementarea sa efectivă. Manchester Securities Corp. consideră că o 

diferenţă semnificativă de timp între data de înregistrare şi data efectivă a plăţii şi în 

special la sfârşitul exerciţiului financiar al multor acţionari instituţionali nu este 

optimă.” Prin urmare, Manchester Securities Corp. propune ca data de înregistrare a 

hotărârilor de la punctul 3 de pe ordinea de zi a AGEA să fie data de 31 ianuarie 

2014.  
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În considerarea celor menţionate anterior, propunem acţionarilor aprobarea datei de 

10 decembrie 2013 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile Articolului 

238 (1) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, pentru toate punctele de pe 

ordinea zi a adunării generale a acţionarilor, cu excepţia punctului 3 AGEA privind 

aprobarea reducerii capitalului social subscris al S.C. Fondul Proprietatea S.A. pentru 

care data de înregistrare să fie 31 ianuarie 2014.  

 

 

Franklin Templeton Investment Management Ltd United Kingdom Sucursala 

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

S.A. 

 

Oana Valentina Truta 

Reprezentant legal 

 

 

 


