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MEMO 

 

Re:    Modificari ale Contractui de Administrare a Investitiilor semnat in 25 februarie 

2010, astfel cum au fost  dispuse de ASF 

 

 

ASF a emis Avizul nr. 70/19 iunie 2014 propunand doua modificari Contractui de 

Administrare a Investitiilor semnat in 25 februarie 2010 semnat intre Franklin Templeton 

Investment Management Limited United Kingdom Sucursala Bucuresti si Fondul Proprietatea 

SA, dupa cum urmeaza: 

 

 

 Articolul 9, aprobat de actionari ca Actul 

Aditional nr. 3 la Contractul de 

Administrare a Investitiilor 

 

Articolul 9, propus de ASF prin Avizul nr. 

70/19 iunie 2014  

Articolul 9 alineatul (1):  

“Remuneraţia S.A.I. pentru serviciile 

furnizate în cadrul acestui Contract de 

administrare este stabilită în conformitate cu 

solicitările din Regulamentul de organizare a 

licitaţiei, din Caietul de sarcini, precum şi din 

oferta finală formulată în urma negocierilor si 

cu anexele la prezentul contract”. 

 

Articolul 9 alineatul (1):  

“Remunerația S.A.I. pentru serviciile 

furnizate în cadrul acestui Contract de 

administrare este stabilită în conformitate cu 

solicitările din Regulamentul de organizare a 

licitației, din Caietul de Sarcini, precum și din 

oferta finală formulată în urma negocierilor și 

cu anexele la prezentul contract, avizate de 

către CNVM”. 

 

Articolul 9.2 litera r):  

“cheltuieli legate de evaluarea actiunilor 

nelistate din portofoliu de catre evaluatori 

independenti, cu aprobarea prealabila a CR, 

in conditiile stabilite prin Hotararea Adunarii 

Generale Ordinare a Actionarilor nr. 

22/27.06.2012.” 

Articolul 9.2 litera r):  

“cheltuielile legate de evaluarea suplimentară 

a acțiunilor nelistate din portofoliu de către 

evaluatori independenți, realizată la solicitarea 

expresă a acționarilor, cu aprobarea prealabilă 

a CR, altele decât cheltuielile ce cad în sarcina 

SAI ca administrator al portofoliului OPC 

conform dispozițiilor legale.” 

 

 

 

 

Franklin Templeton Investment Management Ltd United Kingdom Bucharest Branch, 

acting as Sole Administrator on behalf of FONDUL PROPRIETATEA S.A. 

 

Oana Valentina Truţa 

Legal Representative 

  

 

 


