NOTA
PRIVIND MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV AL SC FONDUL PROPRIETATEA SA

Prin Hotararea nr. 2 din 6 septembrie 2010 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor a fost
aprobat Actul Constitutiv al SC Fondul Proprietatea SA. Conform acesteia sistemul de administrare dualist
(ale carui organe de conducere erau Directoratul si Consiliul de Supraveghere) a fost inlocuit de sistemul
unitar exercitat de catre administratorul unic Franklin Templeton Investement Management Limited United
Kingdom, Sucursala Bucuresti.
Actul Constitutiv a fost ulterior modificat prin Hotărârea nr. 5 din 29 noiembrie 2010 a Adunarii
Generale Extraordinare a Actionarilor, la cererea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare. Actul
Constitutiv a fost aprobat in intregime in 29 noiembrie 2010.
Actul Constitutiv a fost modificat din nou prin Hotararea nr. 1 din 23 noiembrie 2011 a AGEA. Actul
Constitutiv a fost aprobat in inregime in 23 noiembrie 2011 si noul Act Constitutiv care se aplica in present
a intrat in vigoare in 13 ianuarie 2012.
Propunem actionarilor sa approve noi modificari ale Actului Constitutiv, dupa cum urmeaza:
1. Propunem modificarea art. 14 a Actului Constitutiv pentru a usura procedura de reducere a
capitalului social ca urmare a derularii unui program de rascumparare. Va rugam sa gasiti mai jos tabelul
comparativ pentru art. 14 asa cum este aplicat in prezent (partea stanga) si propunerea de modificare (partea
dreapta):

ART. 14
Organizarea adunării generale a acţionarilor
I. Cvorum şi drepturi de vot
(1) La prima convocare, pentru validitatea
deliberărilor adunării generale ordinare a
acţionarilor este necesară prezenţa acţionarilor care
să reprezinte cel puţin o pătrime din totalul
actiunilor care dau drept de vot. Hotărârile adunării
generale ordinare a acţionarilor se iau cu majoritatea
voturilor exprimate. Hotărârea adunării generale
ordinare a acţionarilor referitoare la revocarea
Comitetului reprezentantilor si a S.A.I. se ia cu o
majoritate de cel puţin două treimi din numarul
voturilor acţionarilor prezenţi sau reprezentaţi.
(2) Dacă adunarea generală ordinară a acţionarilor
nu poate lucra din cauza lipsei cvorumului
reglementat la alin. (1), adunarea ce se va întruni la
o a doua convocare poate să delibereze asupra
punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări,
indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu
majoritatea voturilor exprimate.
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(3) Pentru validitatea deliberărilor adunării
generale extraordinare a acţionarilor sunt necesare:
a) la prima convocare, prezenţa acţionarilor
reprezentând cel puţin o pătrime din totalul
actiunilor cu drept de vot, iar hotărârile să fie luate
cu majoritatea voturilor deţinute de acţionarii
prezenţi sau reprezentaţi;
b) la a doua convocare, adunarea generală a
acţionarilor poate să delibereze asupra punctelor de
pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, în prezenţa
acţionarilor reprezentând cel puţin o cincime din
numărul total de actiuni cu drept de vot, luând
hotărâri cu majoritatea voturilor deţinute de
acţionarii prezenţi sau reprezentaţi.
(4) Pentru validitatea deliberărilor adunării
generale extraordinare a acţionarilor pentru
adoptarea unei hotărâri privind majorarea capitalului
social, reducerea capitalului social, dizolvarea
anticipată a Fondului Proprietatea, efectuate în
condiţiile legii, este necesară atât la prima, cât şi la a
doua convocare prezenţa acţionarilor care să
reprezinte cel puţin 50% din numărul total al
drepturilor de vot.

(5) Decizia de modificare a obiectului principal
de activitate al Fondului Proprietatea, de reducere
sau majorare a capitalului social, de schimbare a
formei juridice, de fuziune, divizare sau de
dizolvare a acestuia se ia cu o majoritate de cel puţin
două treimi din voturile aferente acţiunilor cu drept
de vot deţinute de acţionarii prezenţi sau
reprezentaţi.
II. Desfăşurarea adunărilor
(6) În ziua şi la ora stabilite în convocare, şedinţa

(3) Pentru validitatea deliberărilor adunării
generale extraordinare a acţionarilor sunt necesare:
a) la prima convocare, prezenţa acţionarilor
reprezentând cel puţin o pătrime din totalul
actiunilor cu drept de vot, iar hotărârile să fie luate
cu majoritatea voturilor deţinute de acţionarii
prezenţi sau reprezentaţi;
b) la a doua convocare, adunarea generală a
acţionarilor poate să delibereze asupra punctelor de
pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, în prezenţa
acţionarilor reprezentând cel puţin o cincime din
numărul total de actiuni cu drept de vot, luând
hotărâri cu majoritatea voturilor deţinute de
acţionarii prezenţi sau reprezentaţi.
(4) Prezenta actionarilor reprezentand cel putin
50% din totalul drepturilor de vot, atat la prima cat
si la cea de-a doua convocare, este ceruta pentru
validitatea
deliberărilor
adunării
generale
extraordinare a acţionarilor pentru adoptarea unei
hotărâri privind
(i) majorarea capitalului social,
(ii) reducerea capitalului social, mai putin cea
privind reducerea capitalului social ca urmare a
anularii actiunilor rascumparate sau a anularii
actiunilor neplatite sau reducerea valorii nominale a
capitalului ca urmare a pierderilor retinute sau
(iii) dizolvarea anticipată a Fondului Proprietatea,
efectuate în condiţiile legii.
(5) Pentru validitatea deliberarii adunarii generale
extraordinare a actionarilor privind reducerea
capitalului social prin anularea actiunilor
rascumparate sau neplatite sau reducerea valorii
nominale a capitalului social ca urmare a pierderilor
retinute, este necesara prezenta actionarilor
reprezentand
(i) cel putin ¼ din drepturile de vot la prima
convocare si
(ii) cel putin 1/5 din totalul numarului de actiuni
dand drept de vot, la cea de-a doua convocare,
(6) Decizia de modificare a obiectului principal de
activitate al Fondului Proprietatea, de reducere sau
majorare a capitalului social, de schimbare a formei
juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a
acestuia se ia cu o majoritate de cel puţin două
treimi din voturile aferente acţiunilor cu drept de vot
deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi.

II. Desfăşurarea adunărilor
(7) În ziua şi la ora stabilite în convocare, şedinţa
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adunării generale a acţionarilor va fi deschisă de
reprezentantul permanent al S.A.I. sau, în lipsa
acestuia, de cel care îi ţine locul. Reprezentantul
legal al S.A.I. sau o persoană desemnată de acesta
va fi presedintele adunarii. La adunarea generală vor
participa şi membrii Comitetului reprezentanţilor.
(7) Adunarea generală va alege dintre acţionarii
prezenţi 1 până la 3 secretari, care vor verifica lista
de prezenţă a acţionarilor, indicând capitalul social
pe care îl reprezintă fiecare, procesul-verbal
întocmit de secretarul tehnic pentru constatarea
numărului acţiunilor depuse şi îndeplinirea tuturor
formalităţilor cerute de lege şi de actul constitutiv
pentru ţinerea adunării generale a acţionarilor.
(8) Un proces-verbal, semnat de preşedinte şi
secretar, va constata îndeplinirea formalităţilor de
convocare, data şi locul adunării generale a
acţionarilor,
acţionarii
prezenţi,
membrii
Comitetului reprezentanţilor prezenţi, numărul
acţiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate,
iar la cererea acţionarilor, declaraţiile făcute de
aceştia în şedinţă.
(9) La fiecare proces-verbal se vor anexa actele
referitoare la convocare, listele de prezenţă a
acţionarilor, precum şi, după caz, procurile
reprezentanţilor acţionarilor.
(10) Reprezentantul permanent al S.A.I. va putea
desemna, dintre angajaţii S.A.I., unul sau mai mulţi
secretari tehnici, care să îndeplinească atribuţiile ce
le revin în conformitate cu prevederile legale.
(11) Hotărârile adunării generale a acţionarilor se
redactează pe baza procesului-verbal şi se semnează
de reprezentantul permanent al S.A.I. sau de o
persoană desemnată de acesta. Procesul-verbal va fi
trecut în registrul adunărilor generale a acţionarilor.
(12) Ţinând seama de numărul extrem de mare al
acţionarilor Fondului Proprietatea, împrejurare care,
practic, face imposibilă întrunirea tuturor acestora la
adunarea generală a acţionarilor, ca organ suprem de
conducere, acţionarii vor putea participa personal,
prin mandatar cu procură specială sau îşi vor putea
exprima votul prin corespondenţă sau electronic;
procedura si formularele pentru procura, votul prin
corespondenta si votul electronic vor fi stabilite de
S.A.I. in conformitate cu prevederile legale în
vigoare si vor fi facute publice pe pagina de internet
a Fondului Proprietatea cel tarziu la data publicarii
convocatorului aferent adunarii generale a
actionarilor.
(13) Având în vedere instituirea dreptului de vot
prin corespondenţă, drept pe care îl poate exercita şi
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care este recomandabil să fie exercitat de către
oricare dintre acţionari, cvorumul statutar ce trebuie
îndeplinit pentru valabila desfăşurare a oricărui tip
de adunare generală a acţionarilor se calculează cu
includerea voturilor considerate valide transmise
prin corespondenţă.
(14) Şi în cazul votului prin corespondenţă,
fiecare acţionar este în drept să se pronunţe, în scris,
cu privire la toate problemele înscrise pe ordinea de
zi, votând "pentru", "împotrivă" sau "abţinere".
Voturile exprimate şi neanulate pentru vicii de
procedură sunt luate în calcul.
(15) Au dreptul să participe la adunările generale
toţi acţionarii care, la data de referinţă, sunt înscrişi
în Registrul acţionarilor, ţinut în condiţiile legii.
(16) În vederea asigurării posibilităţii efective şi
reale a tuturor acţionarilor de a lua cunoştinţă despre
conţinutul documentelor şi propunerilor celor care
solicită organizarea adunărilor generale ale
acţionarilor, prin grija S.A.I., acestea li se vor pune
la dispoziţie, la sediul Fondului Proprietatea,
precum şi pe pagina de internet a Fondului
Proprietatea, cu cel puţin 30 de zile înainte de data
prevăzută pentru ţinerea adunării. În cazul
convocării adunării generale de către Comitetul
reprezentanţilor, S.A.I. are obligaţia de a realiza
toate formalităţile de mai sus la solicitarea
Comitetului
reprezentanţilor.
În
caz
de
imposibilitate obiectivă de realizare a acestei
modalităţi de comunicare cu acţionarii, Comitetul
reprezentanţilor va anunţa în convocator o altă
adresă decât cea a Fondului Proprietatea, la care vor
putea fi puse la dispoziţia acţionarilor documentele
mai sus arătate, în conformitate cu prevederile
legale în vigoare.
(17) În anunţurile prin care se aduce la cunoştinţă
convocarea adunării generale a acţionarilor
Fondului Proprietatea se va indica de către S.A.I.
data de referinţă în raport cu care vor fi îndreptăţiţi
să participe şi să voteze acţionarii. De asemenea, se
va stabili data până la care acţionarii îşi pot trimite
voturile, precum şi procedura votului prin
corespondenţă, cu privire la oricare dintre
problemele supuse aprobării. În cazul în care
convocarea adunării generale se va face de către
Comitetul reprezentanţilor, atribuţiile mai sus
arătate
vor
fi
exercitate
de
Comitetul
reprezentanţilor. Data-limită până la care pot fi
înregistrate voturile prin corespondenţă este
ulterioară cu cel puţin 5 zile lucrătoare datei de
publicare a materialelor informative şi este
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va stabili data până la care acţionarii îşi pot trimite
voturile, precum şi procedura votului prin
corespondenţă, cu privire la oricare dintre
problemele supuse aprobării. În cazul în care
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fi
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Comitetul
reprezentanţilor. Data-limită până la care pot fi
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anterioară datei primei convocări a adunării generale
a acţionarilor cu cel puţin 48 de ore.
(18) Voturile acţionarilor vor fi trimise electronic
sau prin scrisoare recomandată la sediul Fondului
Proprietatea, într-o formă clară şi precisă, conţinând
menţiunea "pentru", "împotrivă" ori "abţinere" la
fiecare problemă supusă aprobării.
(19) Voturile transmise electronic sau prin
corespondenţă vor fi anulate dacă nu respectă
procedura stabilită de S.A.I., elaborată în
conformitate cu reglementările Comisiei Naţionale a
Valorilor Mobiliare, neputând fi luate în considerare
la calculul cvorumului de prezenţă.
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III. Exercitarea dreptului de vot în adunarea
III. Exercitarea dreptului de vot în adunarea
generală a acţionarilor
generală a acţionarilor
(20) Acţionarii pot fi reprezentaţi în cadrul
oricărei adunări generale de către alţi acţionari sau
de către terţe persoane delegate expres de către
acţionar pentru respectiva adunare generala.
(21) Hotărârile adunărilor generale ale
acţionarilor se iau prin vot deschis, cu excepţia
situaţiilor în care legea sau prezentul act constitutiv
nu dispune altfel.
(22) Doar acţionarii înregistraţi în Registrul
acţionarilor societăţii la data de referinţă stabilită de
S.A.I. sau, în cazul convocării adunării generale de
către Comitetul reprezentanţilor, de către acesta, în
momentul convocării adunării generale a
acţionarilor vor fi îndreptăţiţi să participe la adunare
şi să voteze după ce îşi dovedesc identitatea.
(23) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea
şi revocarea S.A.I., a membrilor Comitetului
reprezentanţilor, a auditorilor financiari şi pentru
luarea
măsurilor/hotărârilor
referitoare
la
răspunderea S.A.I., a membrilor Comitetului
reprezentanţilor şi a auditorilor financiari ai
Fondului Proprietatea.
(24) Procedura referitoare la votul secret, în
cazurile în care este aplicabil, va fi aprobata de
S.A.I. si va fi facuta publica pe pagina de internet a
Fondului Proprietatea, cel tarziu la data publicarii
convocatorului aferent adunarii generale a
actionarilor.

(21) Acţionarii pot fi reprezentaţi în cadrul
oricărei adunări generale de către alţi acţionari sau
de către terţe persoane delegate expres de către
acţionar pentru respectiva adunare generala.
(22) Hotărârile adunărilor generale ale
acţionarilor se iau prin vot deschis, cu excepţia
situaţiilor în care legea sau prezentul act constitutiv
nu dispune altfel.
(23) Doar acţionarii înregistraţi în Registrul
acţionarilor societăţii la data de referinţă stabilită de
S.A.I. sau, în cazul convocării adunării generale de
către Comitetul reprezentanţilor, de către acesta, în
momentul convocării adunării generale a
acţionarilor vor fi îndreptăţiţi să participe la adunare
şi să voteze după ce îşi dovedesc identitatea.
(24) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea
şi revocarea S.A.I., a membrilor Comitetului
reprezentanţilor, a auditorilor financiari şi pentru
luarea
măsurilor/hotărârilor
referitoare
la
răspunderea S.A.I., a membrilor Comitetului
reprezentanţilor şi a auditorilor financiari ai
Fondului Proprietatea.
(25) Procedura referitoare la votul secret, în
cazurile în care este aplicabil, va fi aprobata de
S.A.I. si va fi facuta publica pe pagina de internet a
Fondului Proprietatea, cel tarziu la data publicarii
convocatorului aferent adunarii generale a
actionarilor.

(25) Hotărârile adunării generale a acţionarilor sunt (26) Hotărârile adunării generale a acţionarilor sunt
obligatorii pentru toţi acţionarii, inclusiv pentru obligatorii pentru toţi acţionarii, inclusiv pentru
acţionarii absenţi, nereprezentaţi, care s-au abţinut acţionarii absenţi, nereprezentaţi, care s-au abţinut
sau care au votat împotrivă.
sau care au votat împotrivă.
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(26) Acţionarii care nu au capacitate de exerciţiu,
precum
şi
persoanele
juridice
pot
fi
reprezentaţi/reprezentate prin reprezentanţii lor
legali care, la rândul lor, pot da altor persoane
împuternicire pentru respectiva adunare generală a
acţionarilor.

(27) Acţionarii care nu au capacitate de exerciţiu,
precum şi persoanele juridice pot fi
reprezentaţi/reprezentate prin reprezentanţii lor
legali care, la rândul lor, pot da altor persoane
împuternicire pentru respectiva adunare generală a
acţionarilor.

2. Propunem actionarilor sa aprobe din nou Actul Constitutiv pentru a avea noul Act Constitutiv in
vigoare.
In situatia in care actionarii SC Fondul Proprietatea SA vor vota pentru modificarea Actului
Constitutiv, noul Act Constitutiv va intra in vigoare numai dupa avizarea acestuia de catre Comisia
Naţională a Valorilor Mobiliare, in conditiile art. 14 din Regulementul Comisiei Naţionale a Valorilor
Mobiliare nr. 4/2010.

Grzegorz Maciej Konieczny

Reprezentant legal
Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala Bucuresti,
in calitate de administrator unic al S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.

_____________________________________________________________________________________

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., societate de investiţii de tip închis administrată în sistem unitar
Cu sediul in Strada Buzesti nr. 78-80, etajul 7, sector 1, Bucureşti, cod poştal 011017, România
Cod de Identificare Fiscală (CIF): 18253260, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/21901/2005
Inregistrat la Registrul de Evidenta a Operatorilor de Date cu Caracter Personal sub nr. 18668
Capital social subscris: 13.778.392.208 RON, Capital social vărsat: 13.412.554.856 RON
Tel.: + 40 21 200 9600; Fax: +40 21 200 9631; Email: office@fondulproprietatea.ro
Internet: www.fondulproprietatea.ro

