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Declaraţia Comitetului Reprezentanţilor cu privire la politica Fondului Proprietatea 

S.A. (“Fondul”) de gestionare a discount-ului 

 

Comitetul Reprezentanţilor este de părere că o politică privind gestionarea discount-ului se 

impune pentru a se asigura că preţul pe piaţă al acţiunilor Fondului nu este la un nivel 

semnificativ mai mic faţă de valoarea netă a activelor pe acţiune.  

Comitetul Reprezentanţilor este de părere că, în absenţa unor oportunităţi de investiţii in 

portofoliu care să ofere acţionarilor un randament potenţial mai bun, Fondul trebuie să 

folosească toate sau cel puţin cea mai mare parte a încasărilor rezultate din dividende şi din 

transferul societăţilor din portofoliu în vederea implementării unor măsuri menite să 

maximizeze distributia de numerar catre acţionari şi/să reducă diferenţa dintre valoarea netă 

a activelor pe acţiune şi preţul pe piaţă al acţiunilor Fondului. Mecanismele de control al 

discount-ului includ (dar fără a se limita la) următoarele: 

  Recomandarea programelor de răscumpărare a acţiunilor Fondului în vederea 

aprobării acestora de către acţionari, cu condiţia respectării prevederilor Actului 

constitutiv şi ale legislaţiei aplicabile; 

  Reducerea valorii nominale a capitalului social, în paralel cu distribuţia de numerar 

către acţionari; 

  Desfăşurarea de programe de răscumpărare prin (i) achiziţii pe piaţa unde sunt listate 

acţiunile Fondului şi (ii) oferte publice de cumparare, în funcţie de lichidităţile 

disponibile la momentul respectiv, în conformitate cu prevederile Actului 

constitutiv şi ale legislaţiei aplicabile şi cu condiţia obţinerii tuturor aprobărilor 

prevazute de reglementare necesare.  

  Creşterea cererii de acţiuni a investitorilor în scopul creşterii preţului acestora pe 

piaţă prin:   

     Menţinerea unei politici transparente cu privire la dividende, 

     Creşterea procentului de societăţi listate din portofoliu şi a nivelului de 

transparenţă al acestora;  

     Susţinerea unei bune comunicări prin întreţinerea de relaţii active cu 

investitorii; 

     Continuarea sprijinirii iniţiativelor care au în vedere creşterea gradului de 

atractivitate pentru investitori al pieţei de capital din România  

Comitetul Reprezentanţilor este de părere că noile prevederi relevante propuse, care au fost 

incluse în Declaraţia privind Politica Investiţionala, menite să reducă diferenţa dintre 

valoarea netă a activelor pe acţiune şi preţul pe piaţă al acţiunilor Fondului se aliniază la 

politica de gestionare a discount-ului menţionată mai sus şi recomandă ca acţionarii 

Fondului să le susţină.   
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Comitetul Reprezentanţilor va revizui periodic eficacitatea şi relevanţa politicii menţionate 

de gestionare a discount-ului, având în vedere aşteptările acţionarilor şi nivelul de discount 

considerat ca adecvat pentru Fond. 

 

 

Dl. Sorin Mihai MÎNDRUŢESCU – Preşedinte 
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