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Propunerea Administratorului Unic privind repartizarea profitului
exerciţiului financiar încheiat la 31 decembrie 2014
PROPUNEREA PRIVIND REPARTIZAREA PROFITULUI
În situaţiile financiare ale Fondului Proprietatea S.A. (“Fondul”) pentru exerciţiul financiar încheiat la 31
decembrie 2014, întocmite în conformitate cu Reglementările contabile româneşti (Regulamentul
Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare (“CNVM”) nr. 4/2011 aprobat de către CNVM prin Ordinul nr.
13/2011), cu modificările ulterioare, Fondul a raportat un profit net auditat de 1.012.898.265 Lei.
Fondul are obligaţia de a face transferuri la rezervele legale de cel puțin 5% din profitul Fondului, până
când acestea ajung la o valoare echivalentă cu 20% din totalul capitalului social subscris al Fondului
Proprietatea. În urma transferului de 51.476.313 Lei în anul 2014, valoarea acestor rezerve este de
243.735.507 Lei (reprezentând 2,1% din capitalul social subscris).
Rezultatul exercițiului financiar 2014 - profit net (Lei)
Minus transferul obligatoriu la rezerve legale – 5% din profit brut (Lei)
Profit nerepartizat (Lei)

1.012.898.265
(51.476.313)
961.421.952

Administratorul Fondului propune ca suma de 961.421.952 Lei să rămână nerepartizată, în rezultatul
reportat, deoarece în prezent, având în vedere interpretarea oficială a Autorității de Supraveghere
Financiară („ASF”) cu privire la definirea “valorii activului net” al Fondului, distribuțiile de dividende
către acționari nu pot fi efectuate, valoarea capitalurilor proprii totale calculate conform reglementărilor
contabile românești, în sumă de 9.339.030.996 Lei fiind mai mică decât valoarea capitalului social al
Fondului de 11.815.279.887 Lei (a se vedea detaliile de mai jos).
În conformitate cu politica privind distribuțiile anuale prezentată mai jos, Administratorul Fondului a
propus deja, şi acţionarii au aprobat (în 21 ianuarie 2015), o returnare de capital de 0,05 Lei pe acțiune,
prin reducerea valorii nominale a acţiunilor Fondului. Pe baza înțelegerii noastre actuale privind legislația
fiscală din România, nu vor exista impozite în România pentru Fond sau pentru acționarii săi în legătură
cu această distribuție.
În cadrul Adunării Generale a Acționarilor din data de 21 ianuarie 2015, acționarii au aprobat reducerea
capitalului social al Fondului de la 11.575.064.733,65 Lei la 10.965.850.800,30 Lei prin reducerea valorii
nominale a acţiunilor Fondului de la 0,95 Lei la 0,90 Lei și restituirea a 0,05 Lei pe acțiune, proporţional
cu participarea la capitalul social vărsat al Fondului, către acţionarii înregistrați la Depozitarul Central în
data de 24 iunie 2015. Plățile vor începe în data de 29 iunie 2015, cu condiția ca diminuarea capitalului
social menționată mai sus să fie efectivă la acea dată. Diminuarea capitalului social este supusă avizării
ASF.

Interpretarea oficială a ASF cu privire la definirea “valorii activului net” al Fondului
În data de 30 aprilie 2014, Fondul a depus la ASF o cerere pentru obţinerea unei interpretări oficiale cu
privire la obiectul articolului 17 din Regulamentul CNVM nr. 4/2010, cu modificările ulterioare, în ceea
ce priveşte metodologia de calcul a ”valorii activului net” în cazul Fondului, în conexiune cu articolul 69
din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare („Legea Societăţilor”).
Necesitatea acestei cereri a intervenit ca urmare a primirii anumitor adrese de la autorităţi publice, care nu
au fost consecvente cu adresele emise anterior de autorităţile publice cu privire la aspecte relevante
acestui subiect.
Drept răspuns la cererea formulată, Fondul a primit în data de 19 iunie 2014, Avizul ASF nr.
71/19.06.2014 care prevede în esenţă că “valoarea activului net” determinată în conformitate cu
Regulamentul nr. 4/2010 este doar pentru scopuri de raportare şi informare a investitorilor. ASF a
confirmat că Avizul îşi produce efectele începând cu data publicării sale.
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În baza analizei noastre, interpretarea oficială a ASF are ca efect direct faptul că abilitatea de a distribui
dividende ar trebui să fie stabilită în temeiul noțiunii de “capitaluri proprii totale”, calculate în
conformitate cu Regulamentul CNVM nr. 4/2011.

Politica privind distribuțiile anuale
Ca urmare a interpretării oficiale primite din partea ASF cu privire la metodologia de calcul a “valorii
activului net” ce urmează a fi folosită de Fond în aplicarea articolului 69 din Legea Societăţilor cu privire
la distribuirea profitului către acționari, Administratorul Fondului îşi menţine angajamentul de a face
distribuții în numerar către acţionari, anual (cu respectarea legislaţiei în vigoare şi sub rezerva obținerii
aprobărilor necesare) şi a modificat politica Fondului privind distribuţiile anuale după cum urmează:
„În absenţa unor condiţii de piaţă sau circumstanţe excepţionale şi sub rezerva oricăror restricţii
datorate reglementărilor legale sau fiscale din România, Administratorul Fondului intenţionează să
recomande acţionarilor o distribuţie în numerar pentru fiecare an financiar echivalentă cu 100% din
suma dintre (i) veniturile din dividendele Fondului de la societăţile din portofoliu (ii) şi dobânzile
aferente lichidităţilor, (iii) minus cheltuieli şi impozite și (iv) minus repartizările obligatorii la rezerve
conform reglementărilor în vigoare, în fiecare caz pentru anul respectiv. Distribuţiile de numerar ar
urma să fie plătite acţionarilor fie prin intermediul unei returnări de capital (prin reducerea valorii
nominale a acţiunii), fie sub formă de dividende, în fiecare caz sub rezerva oricăror restricţii datorate
reglementărilor legale sau fiscale din România. În cazul distribuțiilor de dividende (acolo unde este
permis de legislaţia aplicabilă), suma distribuită va fi determinată pe baza informațiilor financiare
auditate. În cazul returnărilor de capital, suma distribuită va fi determinată ca cea mai bună estimare pe
baza celor mai recente informaţii financiare disponibile managementului la data propunerii hotărârii”.
Politica Fondului privind distribuţiile anuale nu limitează distribuțiile suplimentare în numerar şi
răscumpărările acțiunilor proprii care vor putea fi recomandate de către Administratorul Fondului separat,
sub rezerva disponibilităţii de numerar şi în funcţie de nivelul de discount, în conformitate cu Declaraţia
de Politică Investiţională.

Alte distribuții către acționari în viitor
Administratorul Fondului va căuta să crească valoarea pentru acționari prin continuarea răscumpărării de
acțiuni proprii.
În data de 19 noiembrie 2014, acționarii Fondului au aprobat cel de-al cincilea program de răscumpărare
care se referă la achiziționarea unui număr maxim de (i) 227.572.250 de acțiuni sau (ii) 10% din valoarea
capitalului social subscris la data relevantă, aplicându-se valoarea cea mai mică dintre acestea două,
program ce se va desfășura de la data la care reducerea de capital social aprobată prin Hotărârea AGEA
din 23 septembrie 2014 (cu privire la anularea acțiunilor achiziționate de către Fond în cadrul celui de-al
treilea program de răscumpărare) va fi în vigoare, până în august 2016. Răscumpărarea se va efectua la un
preț care nu poate fi mai mic de 0,2 Lei pe acțiune sau mai mare de 2 Lei pe acțiune. Răscumpărările pot
avea ca obiect doar acțiunile plătite integral. Acțiunile răscumpărate vor fi anulate. Implementarea acestui
program de răscumpărare se va face sub rezerva disponibilității fondurilor necesare. Al cincilea program
de răscumpărare a început în data de 10 februarie 2015.

Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala Bucureşti, în calitate de
administrator unic al Fondul Proprietatea S.A.
Grzegorz Maciej Konieczny
Reprezentant Legal
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