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Act Adițional nr. 3 (“Actul Adițional nr. 3”) la Contractul de Administrare nr. 45 din 
data de 29 aprilie 2014 semnat între FONDUL PROPRIETATEA S.A. și FRANKLIN 
TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED, 
 
Acest Act Adițional nr. 3 la Contractul de Administrare este încheiat la data de [___]  
 
Între: 
 
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED din Cannon Place, 
Strada Cannon nr. 78, Londra, EC4N 6HL, Marea Britanie, care acționează prin 
intermediul sucursalei sale din România, care are sediul social în clădirea Premium Point, 
str. Buzești, nr. 78-80, etajele 7-8, sector 1, București, România (“S.A.I.”); și, 
 
FONDUL PROPRIETATEA S.A., cu sediul în str. Buzești, nr. 78-80, sector 1, București, 
România (“Clientul”) 
 
S.A.I. și Clientul vor fi denumiți colectiv “Părțile”. 
 
Contractul de Administrare a Investițiilor nr. 45 semnat la 29 aprilie 2014 între Client si 
S.A.I., ultima data modificat prin Actul Adițional nr. 2 din data de 24 septembrie 2014, se 
va modifica după cum urmează: 
 
Punctul 1 
 
Articolul 2. Definiții: „Caz de Forţă Majoră” se modifică și va avea următorul 
conținut: 
„Caz de Forță Majoră înseamnă, cu privire la orice parte, orice fapt, eveniment sau 
împrejurare care nu este cauzată de respectiva parte și care nu se află sub controlul 
rezonabil al părții respective, inclusiv, fără limitare (în măsura în care nu este cauzată de 
respectiva parte și nu se află sub controlul rezonabil al părții respective) dezastre naturale, 
război, ostilități (indiferent dacă starea de război a fost declarată sau nu), acte de terorism, 
acte ale oricărei autorități civile sau militare, ordine sau restricții guvernamentale sau de 
reglementare, suspendare sau retragere a licențelor sau aprobărilor, restricții valutare,  
condiții de piață care afectează executarea sau decontarea tranzacțiilor sau valoarea 
activelor, defecțiuni sau avarii ale sistemelor de comunicații, colapsul oricărei case 
relevante de schimb sau compensare, revoltă, insurecție, rebeliune civilă, demonstrație 
publică, sabotaj, acte de vandalism, incendiu, inundații, seisme, condiții meteo extreme, 
epidemii sau pandemii, explozii, accidente aviatice sau căderi de obiecte din aeronave, 
eliberarea de radiații ionizante sau contaminarea radioactivă, chimică sau biologică, 
dispoziția oricărei instanțe sau a oricărei autorități guvernamentale sau de reglementare, 
întârzieri legate de transport sau de comunicații, avarierea sau deteriorarea accidentală a 
echipamentelor, orice grevă a angajaților, grevă patronală sau alte litigii profesionale 
industriale (care nu implică doar angajații părții respective), schimbare structurală sau 
subminare;” 
 
Punctul 2. Prevederile din Anexă referitoare la plata retroactiva a Comisionului de 
Distribuție se modifică, iar Anexa modificată va avea următorul conținut: 
 
„Anexă 
Onorariul cuvenit S.A.I. în conformitate cu clauza 10 din prezentul Contract de 
Administrare va fi calculat și plătit în lei de către Client cu respectarea următoarelor 
prevederi: 
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Onorariul va fi calculat în baza (i) unui Comision de Bază și (ii) a unui Comision de 
Distributie. 
1. Comisionul de Bază este aplicat la baza de calcul conform următoarei formule: 
Rata Comisionului de Bază înmulțita cu baza de calcul, înmulțit cu numărul de zile de plată 
calendaristice și împărțit la 365, 
unde 
Rata Comisionului de Bază  = 60 de  puncte de bază pe an; 
1 punct de bază = 0,0001; iar  
baza de calcul reprezintă capitalizarea de piață a Clientului, care este definită ca fiind 
numărul de acțiuni plătite ale Clientului, minus numărul mediu ponderat al acțiunilor proprii 
decontate ale Clientului pe parcursul perioadei de calcul, înmulțit apoi cu prețul de piață 
mediu ponderat al acțiunilor Clientului calculat pentru trimestrul corespunzător. Prețul de 
piață mediu ponderat este calculat în baza prețurilor de piață medii zilnice ale acțiunilor 
Clientului și a volumelor zilnice corespunzătoare, astfel cum sunt publicate in cadrul 
secțiunii REGS a Bursei de Valori București. În cazul în care numărul acțiunilor relevante 
pentru calcularea Comisionului de Bază (descris mai sus) se modifică pe parcursul 
perioadei de calcul, Comisionul de Bază va reprezenta valoarea agregata a calculatiilor 
pentru fiecare sub-perioadă.   
2.  Este recunoscut faptul că distributiile care se efectuează în beneficiul acționarilor 
reduc baza de calcul pe baza căreia este calculat Comisionul de Bază; pentru 
recompensarea S.A.I. pentru organizarea acestor distribuiri, se va plăti un Comision de 
Distributie după cum urmează: 
- 200 de puncte de bază aplicat distributiilor totale cu exceptia dividendelor (inclusiv, dar 
fără a se limita la, răscumpărări de acțiuni proprii și returnari de capital social) puse la 
dispoziție până la data de 31 octombrie 2015, inclusiv; și 
- 100 de puncte de bază aplicat distributiilor totale, cu exceptia dividendelor (inclusiv, dar 
fara a se limita la, răscumpărări de acțiuni proprii și returnari de capital social) puse la 
dispoziție începând de la data de 1 noiembrie 2015, inclusiv. 
Se face referire la „punerea la dispoziție” a distributiilor pentru a clarifica faptul că orice 
neîncasare sau neluare a măsurilor necesare pentru facilitarea primirii acestor distributii 
din cauza oricărui acționar nu va conduce la nicio ajustare a calculului Comisionului de 
Distributie datorat S.A.I. Calcularea Comisionului de Distributie se va face la data la care 
aceste distributii devin disponibile acționarilor (e.g. data de începere a plăților). În cazul 
răscumpărării de acțiuni proprii, calculul Comisionului de Distributie se va face la data la 
care sunt decontate tranzacțiile de răscumpărare a acțiunilor proprii.   
3. Comisionul de Bază va fi plătit de către Client trimestrial, în baza facturilor ce vor fi 
emise de către S.A.I. în termen de douăzeci (20) de zile lucrătoare de la încheierea 
trimestrului pentru care se efectuează plata. 
Comisionul de Distributie va fi plătit de către Client trimestrial, în baza facturilor ce vor fi 
emise de către S.A.I. în termen de douăzeci (20) de zile lucrătoare de la încheierea 
trimestrului în care s-a incadrat data relevantă pentru calcularea sumei de distribuit. 
Calculul perioadei primei plăți va acoperi toate distributiile cu exceptia dividendelor, care 
au fost puse la dispoziție începând cu data aprobării de către ASF a prezentului act 
adițional, până la sfârșitul perioadei relevante.  
Facturile pentru Comisionul de Bază și pentru Comisionul de Distributie vor fi transmise 
Depozitarului activelor Clientului. 
S.A.I. va furniza CR trimestrial și anual, precum și la orice solicitare rezonabilă din partea 
CR, un raport detaliat privind onorariile încasate in baza prezentului Contract de 
Administrare, în forma cerută în mod rezonabil de acesta. 
4. Plata comisioanelor (a Comisionului de Bază și a Comisionului de Distributie) va fi 
efectuata de către S.A.I. numai după verificarea și certificarea de către Depozitar a 
corectitudinii calculului: baza de calcul, valoarea distributiilor, toate celelalte elemente 
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utilizate la calcularea comisioanelor, precum și a modalităților de determinare a 
comisioanelor. 
Plata se va efectua în termen de 30 de zile lucrătoare de la data primirii facturii”. 
 
Intrarea în vigoare 
 
Acest Act Adițional nr. 3 va intra în vigoare la data semnarii acestuia de catre Parti.    
 
Celelalte prevederi ale Contractului de Administrare a Investițiilor nr. 45 semnat la 
29 aprilie 2014 între Client si S.A.I., modificat ultima data prin Actul Aditional nr. 2 
din data de 24 septembrie 2014, rămân nemodificate.   
 
PĂRȚILE SEMNATARE 
 
Acest Act Aditional va fi semnat în limba română şi engleză și va fi încheiat în trei (3) 
exemplare originale, care împreună constituie înțelegerea Părților, unul (1) pentru S.A.I si 
doua (2) pentru Client. 
 
DREPT URMARE, urmeaza semnaturile reprezentantilor autorizati ai Partilor, la data 
mentionata pe prima pagina. 
 
Semnat de către și pentru  
 
FONDUL PROPRIETATEA S.A.       
 
 
___________________________________ 
 
Semnat de către și pentru       
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED  
 
 
 
_________________________ 
 
 
 


