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Hotărârea nr. [...] / 27 Aprilie 2015 a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor
FONDUL PROPRIETATEA S.A.
sediul social: Str. Buzeşti, nr. 78-80, etaj 7, sector 1, Bucureşti, înregistrată în Registrul
Comerţului sub numărul J40/21901/2005, cod de înregistrare fiscală 18253260
Astăzi, 27 Aprilie 2015, ora 14:00 (ora Romaniei), acţionarii Fondul Proprietatea S.A.
(“Fondul”) s-au întâlnit în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor (“AGOA”) a
Fondului, la prima convocare, la Hotel „Radisson Blu”, Calea Victoriei, nr. 63-81, Sala
Atlas, Sector 1, Bucureşti, Cod Postal 010065, Romania, ședinta AGOA fiind deschisă de
către Președintele de ședință, Dl. Grzegorz Maciej Konieczny, în calitate de reprezentant
legal al Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala
Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, Str. Buzeşti, nr. 78-80, etajele 7 şi 8, sector 1,
înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/8587/2009, având cod de identificare
fiscală 25851096 (“Administratorul Unic”), înregistrată în Registrul public al Comisiei
Naţionale a Valorilor Mobiliare (“CNVM”) sub numărul PJM05SSAM/400001.
Având în vedere:


Convocatorul
pentru
AGOA
publicat
pe
website-ul
Fondului
(www.fondulproprietatea.ro) în data de 26.02.2015, în Monitorul Oficial al
României, Partea a IV-a, numărul 1.100 din data de 2.03.2015 și în cotidianul
“Bursa” nr. 41 din data de 2.03.2015;



Prevederile Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare (Legea nr. 31/1990);



Prevederile Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi
completările ulterioare (Legea nr. 297/2004);



Prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele
de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor,
precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004;



Prevederile Regulamentului CNVM nr. 1 din 2006 privind emitenţii şi operaţiunile
cu valori mobiliare, cu modificările şi completările ulterioare (Regulamentul nr.
1/2006);



Prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi
ale acţionarilor în cadrul adunărilor generale ale societăţilor comerciale, cu
modificările şi completările ulterioare (Regulamentul nr. 6/2009);
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Prevederile art. 21 din Regulamentul CNVM nr. 4/2010 privind înregistrarea la
CNVM şi funcţionarea Societăţii „Fondul Proprietatea” S.A., precum şi
tranzacţionarea acţiunilor emise de aceasta,

În urma dezbaterilor, acţionarii Fondului hotărăsc următoarele:
I.

Aprobarea ordinii de zi a AGOA.
Prezentul punct este adoptat cu [...] voturi reprezentând [...]% din voturile valabil
exprimate, în conformitate cu prevederile art. 14 (1) teza a II-a din Actul Constitutiv și
art. 112 (1) teza a II-a din Legea nr. 31/1990. Voturile exprimate au fost înregistrate
după cum urmează: [...] voturi „pentru” și [...] voturi „împotrivă”. De asemenea, au fost
înregistrate: [...] voturi „abținere”, [...] voturi neexprimate și au fost anulate [...] voturi.

II. Ratificarea și aprobarea tuturor hotărârilor AGOA (astfel cum sunt descrise mai jos) și
a tuturor actelor juridice (inclusiv hotărâri, convocări ale tuturor AGOA și contracte)
încheiate, adoptate sau emise în numele Fondul Proprietatea SA de Franklin
Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București,
precum și a oricăror măsuri de conducere/administrare adoptate și/sau implementate
de acesta, aprobate sau încheiate între 6 septembrie 2010 și 26 aprilie 2015.
Aprobarea numirii Franklin Templeton Investment Management Limited United
Kingdom Sucursala București în calitate de administrator unic și societate de
administrare a investițiilor a Fondul Proprietatea S.A. conform Legii nr. 297/2004 și
conform Contractului de Administrare a Investițiilor încheiat la data de 25 februarie
2010 și Contractului de Administrare a Investițiilor încheiat la data de 29 aprilie 2014,
precum și ratificarea Contractului de Administrare a Investițiilor încheiat la data de 25
februarie 2010, inclusiv a tuturor modificărilor aduse acestuia și a Contractului de
Administrare a Investițiilor încheiat la data de 29 aprilie 2014, inclusiv a tuturor
modificărilor aduse acestuia.









Hotărârea AGOA nr. 8/06.09.2010 pentru revocarea Consiliului de
Supraveghere şi a Directoratului;
Hotărârea AGOA nr. 9/06.09.2010 pentru aprobarea primilor membrii ai
Comitetului Reprezentanţilor;
Hotărârea AGOA nr. 10/06.09.2010 pentru aprobarea remuneraţiei lunare a
membrilor Comitetului Reprezentanţilor;
Hotărârea AGOA nr. 11/06.09.2010 pentru aprobarea contractului de mandat
pentru membrii Comitetului Reprezentanţilor;
Hotărârea AGOA nr. 12/06.09.2010 pentru împuternicirea reprezentanţilor
Ministerului Finanţelor Publice pentru semnarea contractelor cu membrii
Comitetului Reprezentanţilor;
Hotărârea AGOA nr. 13/06.09.2010 pentru modificarea bugetului Fondul
Proprietatea SA aferent anului 2010;
Hotărârea AGOA nr. 14/06.09.2010 pentru aprobarea alocării profitului pentru
anii 2008 şi 2009;
Hotărârea AGOA nr. 15/29.11.2010 pentru aprobarea bugetului Fondul
Proprietatea SA aferent anului 2011;
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Hotărârea AGOA nr. 16/29.11.2010 pentru numirea auditorului financiar al
Fondul Proprietatea SA;
Hotărârea AGOA nr. 1/27.04.2011 pentru aprobarea situaţiilor financiare anuale
ale Fondul Proprietatea SA pentru 31.12.2010;
Hotărârea AGOA nr. 2/27.04.2011 pentru aprobarea repartizării profitului
aferent anului 2010;
Hotărârea AGOA nr. 3/27.04.2011 pentru aprobarea unui act adițional la
contractul semnat cu auditorul financiar;
Hotărârea AGOA nr. 4/27.04.2011 pentru revocarea unui membru al
Comitetului Reprezentanţilor;
Hotărârea AGOA nr. 5/27.04.2011 pentru numirea unui membru al Comitetului
Reprezentanţilor;
Hotărârea AGOA nr. 6/27.04.2011 pentru numirea unui membru al Comitetului
Reprezentanţilor;
Hotărârea AGOA nr. 7/23.11.2011 pentru aprobarea unui act adițional la
Contractul de Administrare a Investitiilor semnat cu societatea de administrare
a investitiilor;
Hotărârea AGOA nr. 8/23.11.2011 pentru numirea auditorului financiar al
Fondul Proprietatea SA;
Hotărârea AGOA nr. 9/23.11.2011 pentru aprobarea bugetului Fondul
Proprietatea SA aferent anului 2012;
Hotărârea AGOA nr. 1/04.04.2012 pentru revocarea unui membru al
Comitetului Reprezentanţilor;
Hotărârea AGOA nr. 2/04.04.2012 pentru revocarea unui membru al
Comitetului Reprezentanţilor;
Hotărârea AGOA nr. 3/04.04.2012 pentru numirea unui membru al Comitetului
Reprezentanţilor;
Hotărârea AGOA nr. 4/04.04.2012 pentru numirea unui membru al Comitetului
Reprezentanţilor;
Hotărârea AGOA nr. 5/04.04.2012 pentru numirea unui membru al Comitetului
Reprezentanţilor;
Hotărârea AGOA nr. 6/04.04.2012 pentru aprobarea contractului de mandat
pentru membrii Comitetului Reprezentanţilor;
Hotărârea AGOA nr. 7/04.04.2012 pentru aprobarea unui act adițional la
Contractul de Administrare a Investiţiilor semnat cu societatea de administrare
a investitiilor;
Hotărârea AGOA nr. 8/04.04.2012 pentru modificarea bugetului Fondul
Proprietatea SA aferent anului 2012;
Hotărârea AGOA nr. 9/25.04.2012 pentru aprobarea situaţiilor financiare anuale
ale Fondul Proprietatea SApentru 31.12.2011;
Hotărârea AGOA nr. 10/25.04.2012 pentru aprobarea repartizării profitului
aferent anului 2011;
Hotărârea AGOA nr. 11/25.04.2012 pentru ratificarea Hotărârilor AGOA 8 şi 9
/06.09.2010;
Hotărârea AGOA nr. 12/25.04.2012 pentru adoptarea Hotărârilor AGOA 8 şi 9
/06.09.2010;
Hotărârea AGOA nr. 13/25.04.2012 pentru ratificarea oricaror si tuturor
hotărârilor AGOA adoptate între 6.09.2010 şi 24.04.2012;
Hotărârea AGOA nr. 14/25.04.2012 pentru adoptarea oricaror si tuturor
hotărârilor AGOA adoptate între 6.09.2010 şi 24.04.2012;
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Hotărârea AGOA nr. 15/25.04.2012 pentru ratificarea Contractului de
Administrare a Investiţiilor şi a tuturor modificărilor ulterioare;
Hotărârea AGOA nr. 16/25.04.2012 pentru adoptarea Contractului de
Administrare a Investiţiilor şi a tuturor modificărilor ulterioare;
Hotărârea AGOA nr. 17/25.04.2012 pentru ratificarea tuturor actelor emise sau
semnate de Societatea de Administrare a Investitiilor;
Hotărârea AGOA nr. 18/25.04.2012 pentru adoptarea tuturor actelor emise sau
semnate de Societatea de Administrare a Investitiilor;
Hotărârea AGOA nr. 19/27.06.2012 pentru modificarea bugetului necesar
pentru listarea secundară;
Hotărârea AGOA nr. 20/27.06.2012 pentru modificarea bugetului aferent al
Fondul Proprietatea SA anului 2012;
Hotărârea AGOA nr. 21/27.06.2012 pentru aprobarea unui act adițional la
contractul semnat cu auditorul financiar;
Hotărârea AGOA nr. 22/27.06.2012 pentru aprobarea utilizării de evaluatori
independenţi pentru companiile nelistate din portofoliu;
Hotărârea AGOA nr. 23/23.11.2012 privind aprobarea bugetului aferent anului
2013;
Hotărârea AGOA nr. 24/23.11.2012 privind numirea auditorului financiar al
Fondul Proprietatea SA;
Hotărârea AGOA nr. 25/23.11.2012 privind ratificarea numirii Franklin
Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala
Bucureşti ca administrator unic al Fondul Proprietatea SA;
Hotărârea AGOA nr. 26/23.11.2012 privind reaprobarea numirii Franklin
Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala
Bucureşti ca administrator unic al Fondul Proprietatea SA;
Hotărârea AGOA nr. 27/23.11.2012 privind ratificarea Contractului de
Administrare încheiat la data de 25 februarie 2010, cu modificările ulterioare;
Hotărârea AGOA nr. 28/23.11.2012 privind reaprobarea Contractului de
Administrare încheiat la data de 25 februarie 2010, cu modificările ulterioare;
Hotărârea AGOA nr. 29/23.11.2012 privind ratificarea încetării mandatelor
membrilor Consiliului de Supraveghere şi ai Directoratului;
Hotărârea AGOA nr. 30/23.11.2012 privind readoptarea încetării mandatelor
membrilor Consiliului de Supraveghere şi ai Directoratului;
Hotărârea AGOA nr. 31/23.11.2012 privind ratificarea numirii membrilor
Comitetului Reprezentantilor;
Hotărârea AGOA nr. 32/23.11.2012 privind readoptarea numirii membrilor
Comitetului Reprezentantilor;
Hotărârea AGOA nr. 33/23.11.2012 privind ratificarea oricăror şi a tuturor
hotărârilor AGOA aprobate în perioada 6.09.2010 – 23.11.2012;
Hotărârea AGOA nr. 34/23.11.2012 privind reaprobarea oricăror şi a tuturor
hotărârilor AGOA aprobate în perioada 6.09.2010 – 23.11.2012;
Hotărârea AGOA nr. 35/23.11.2012 privind ratificarea tuturor actelor legale
(inclusiv hotărârilor şi contractelor) încheiate, adoptate sau emise în numele
Fondul Proprietatea S.A. de către Franklin Templeton Investment Management
Limited United Kingdom, Sucursala Bucureşti în perioada 6.09.2010 –
23.11.2012;
Hotărârea AGOA nr. 36/23.11.2012 privind readoptarea tuturor actelor legale
(inclusiv hotărârilor şi contractelor) încheiate, adoptate sau emise în numele
Fondul Proprietatea S.A. de către Franklin Templeton Investment Management
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Limited United Kingdom, Sucursala Bucureşti în perioada 6.09.2010 –
23.11.2012;
Hotărârea AGOA nr. 1 / 25.04.2013 privind aprobarea raportului anual 2012,
inclusiv a situatiilor financiare;
Hotărârea AGOA nr. 2/ 25.04.2013 privind aprobarea profitului net pentru anul
2012 si aprobarea valorii brute a dividendului de 0,04089 lei;
Hotărârea AGOA nr. 3/25.04.2013 privind aprobarea Actului Adiţional nr. 3 la
Contractul de Administrare a Investiţiilor semnat cu societatea de administrare
a investiţiilor;
Hotărârea AGOA nr. 4/25.04.2013 privind numirea unui membru al Comitetului
Reprezentanţilor, cu începere mandat în 30 septembrie 2013;
Hotărârea AGOA nr. 5/25.04.2013 privind numirea unui membru al Comitetului
Reprezentanţilor, cu începere mandat în 30 septembrie 2013;
Hotărârea AGOA nr. 6/25.04.2013 privind creşterea remuneratiei brute lunare a
fiecărui membru al Comitetului Reprezentantilor la suma 15,000 lei/luna
Hotărârea AGOA nr. 7/25.04.2013 privind ratificarea tuturor hotararilor
adunarilor generale ordinare ale actionarilor si a tuturor actelor legale (inclusiv a
deciziilor si contractelor) incheiate, adoptate si emise in numele Fondul
Proprietatea SA de catre Franklin Templeton Investment Management Limited
United Kingdom, Sucursala Bucuresti, cat si a oricaror masuri de administrare
si management adoptate si/ sau implementate de aceasta din urma in perioada
6 septembrie 2010 si 24 aprilie 2013;
Hotărârea AGOA nr. 8/25.04.2013 privind aprobarea tuturor hotararilor
adunarilor generale ordinare ale actionarilor si a tuturor actelor legale (inclusiv a
deciziilor si contractelor) incheiate, adoptate si emise in numele Fondul
Proprietatea SA de catre Franklin Templeton Investment Management Limited
United Kingdom, Sucursala Bucuresti, cat si a oricaror masuri de administrare
si management adoptate si/ sau implementate de aceasta din urma in perioada
6 septembrie 2010 si 24 aprilie 2013;
Hotărârea AGOA nr. 9/25.04.2013 privind ratificarea numirii Franklin Templeton
Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala Bucuresti, ca
administrator unic al Fondul Proprietatea SA si ca societate de administrare a
investitiilor in conditiile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, in
conformitate cu prevederile Contractului de administrare semnat in data de 25
februarie 2010;
Hotărârea AGOA nr. 10/25.04.2013 privind aprobarea numirii Franklin
Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala
Bucuresti, ca administrator unic al Fondul Proprietatea SA si ca societate de
administrare a investitiilor in conditiile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital,
in conformitate cu prevederile Contractului de administrare semnat in data de
25 februarie 2010;
Hotărârea AGOA nr. 11/25.04.2013 privind aprobarea unui act aditional la
contractul de audit incheiat intre Societate si Deloitte Audit SRL;
Hotărârea AGOA nr. 12/22.11.2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli al Fondul Proprietatea SA pentru anul 2014;
Hotărârea AGOA nr. 13/22.11.2013 privind numirea auditorului financiar al
Fondul Proprietatea SA;
Hotărârea AGOA nr. 14/22.11.2013 privind aprobarea referitoare la
administrarea Fondul Proprietatea SA;
Hotărârea AGOA nr. 15/22.11.2013 privind ratificarea şi aprobarea Hotărârilor
AGOA in perioada 06.09.2010 - 21.11.2013;
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Hotărârea AGOA nr. 16/22.11.2013 privind aprobarea, de principiu, a extinderii
mandatului acordat FTIML Bucureşti pentru administrarea Fondul Proprietatea
SA.
Hotărârea AGOA nr. 1/28.04.2014 privind aprobarea noului Contract de
Administrare a Investiţiilor semnat între Franklin Templeton Investment
Management Limited United Kingdom Sucursala Bucureşti şi Fondul
Proprietatea SA,
Hotărârea AGOA nr. 2/28.04.2014 privind aprobarea reînnoirii / prelungirii
mandatului actual al Franklin Templeton Investment Management Limited
United Kingdom Sucursala Bucureşti în calitate de Administrator Unic şi
Societate de Administrare a Investiţiilor Fondul Proprietatea SA pentru o durată
de 2 ani începând cu 30 septembrie 2014,
Hotărârea AGOA nr. 3/28.04.2014 privind aprobarea Raportului de activitate
anual pentru anul financiar 2013;
Hotărârea AGOA nr. 4/28.04.2014 privind aprobarea repartizării profitului net
pentru anul financiar 2013;
Hotărârea AGOA nr. 5/28.04.2014 privind aprobarea modificării bugetului
Fondului Proprietatea SA aferent anului 2014,
Hotărârea AGOA nr. 6/28.04.2014 privind aprobarea actului adiţional la
contractul de audit încheiat cu Deloitte Audit SRL pentru prestarea de servicii
legate de listarea secundară a Fondului pe Bursa de Valori Londra;
Hotărârea AGOA nr. 7/28.04.2014 privind ratificarea şi aprobarea tuturor
hotărârilor AGOA şi a tuturor actelor juridice încheiate, adoptate sau emise în
numele Fondul Proprietatea SA, precum şi a oricăror măsuri de
conducere/administrare adoptate şi/sau implementate de acesta, aprobate sau
încheiate între 6 septembrie 2010 şi 27 aprilie 2014, preum şi ratificarea şi
numirea Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom,
Sucursala Bucureşti în calitate de Administrator Unic şi S.A.I. al Fondul
Proprietatea SA şi ratificarea şi aprobarea Contractului de Administrare a
Investițiilor încheiat la data de 25 februarie 2010, inclusiv a tuturor modificărilor
aduse acestuia,
Hotărârea AGOA nr. 8/23.09.2014 privind aprobarea reinnoirii mandatului
Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom
Sucursala Bucureşti în calitate de Administrator Unic și Societate de
Administrare a Investițiilor Fondul Proprietatea SA pentru o durată de 2 ani
începând cu data de 30 septembrie 2014,
Hotărârea AGOA nr. 9/23.09.2014 privind aprobarea Actului Adiţional nr. 1 la
Contractul de Administrare a Investiiilor semnat între Franklin Templeton
Investment Management Limited United Kingdom Sucursala Bucureşti şi
Fondul Proprietatea SA,
Hotărârea AGOA nr. 10/23.09.2014 privind aprobarea Actului Adiţional nr. 2 la
Contractul de Administrare a Investiiilor semnat între Franklin Templeton
Investment Management Limited United Kingdom Sucursala Bucureşti şi
Fondul Proprietatea SA,
Hotărârea AGOA nr. 11/23.09.2014 privind aprobarea Actului Adiţional nr. 2 la
Contractul de audit financiar semnat între Fondul Proprietatea SA si Deloitte
Audit SRL,
Hotărârea AGOA nr. 12/23.09.2014 privind ratificarea şi aprobarea tuturor
hotărârilor AGOA şi a tuturor actelor juridice (inclusiv hotărâri şi contracte)
încheiate, adoptate sau emise în numele Fondul Proprietatea SA de Franklin
Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala
Bucureşti, precum şi a oricăror măsuri de conducere/administrare adoptate
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şi/sau implementate de acesta, aprobate sau încheiate între 6 septembrie 2010
şi 22 septembrie 2014. Ratificarea numirii Franklin Templeton Investment
Management Limited United Kingdom, Sucursala Bucureşti în calitate de
administrator unic și societate de administrare a investițiilor a Fondul
Proprietatea SA conform Legii nr. 297/2004 şi conform Contractului de
Administrare a Investițiilor încheiat la data de 25 februarie 2010 si Contractului
de Administrare a Investițiilor încheiat la data de 29 aprilie 2014, precum şi
ratificarea şi aprobarea Contractului de Administrare a Investițiilor încheiat la
data de 25 februarie 2010, inclusiv a tuturor modificărilor aduse acestora si a
Contractului de Administrare a Investițiilor încheiat la data de 29 aprilie 2014,
Hotărârea AGOA nr. 13/19.11.2014 privind aprobarea bugetului de venituri si
cheltuieli al Fondul Proprietatea SA aferent anului 2015,
Hotărârea AGOA nr. 14/19.11.2014 privind numirea auditorului financiar al
Fondul Proprietatea SA;
Hotărârea AGOA nr. 15/19.11.2014 privind numirea dl. Julian Rupert Francis
Healy ca membru al Comitetului Reprezentanţilor, cu începere mandat în 5
aprilie 2015,
Hotărârea AGOA nr. 16/19.11.2014 privind numirea dl. Piotr Rymaszewski ca
membru al Comitetului Reprezentanţilor, cu începere mandat în 5 aprilie 2015,
Hotărârea AGOA nr. 17/19.11.2014 privind numirea dl. Steven Cornelis van
Groningen ca membru al Comitetului Reprezentanţilor, cu începere mandat în
14 aprilie 2015,
Hotărârea AGOA nr. 18/19.11.2014 aprobarea angajării de evaluatori
independenţi,
Hotărârea AGOA nr. 19/19.11.2014 privind ratificarea și aprobarea tuturor
hotărârilor AGOA și a tuturor actelor juridice (inclusiv hotărâri, convocări ale
tuturor AGOA și contracte) încheiate, adoptate sau emise în numele Fondul
Proprietatea SA de Franklin Templeton Investment Management Limited United
Kingdom Sucursala București, precum și a oricăror măsuri de
conducere/administrare adoptate și/sau implementate de acesta, aprobate sau
încheiate între 6 septembrie 2010 și 18 noiembrie 2014; aprobarea numirii
Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom
Sucursala București în calitate de administrator unic și societate de
administrare a investițiilor a Fondul Proprietatea SA conform Legii nr. 297/2004
și conform Contractului de Administrare a Investițiilor încheiat la data de 25
februarie 2010 și Contractului de Administrare a Investițiilor încheiat la data de
29 aprilie 2014, precum și ratificarea Contractului de Administrare a Investițiilor
încheiat la data de 25 februarie 2010, inclusiv a tuturor modificărilor aduse
acestuia și a Contractului de Administrare a Investițiilor încheiat la data de 29
aprilie 2014, inclusiv a tuturor modificărilor aduse acestuia.

Prezentul punct este adoptat cu [...] voturi reprezentând [...]% din voturile valabil
exprimate, în conformitate cu prevederile art. 14 (1) teza a II-a din Actul constitutiv și
art. 112 (1) teza a II-a din Legea nr. 31/1990. Voturile exprimate au fost înregistrate
după cum urmează: [...] voturi „pentru” și [...] voturi „împotrivă”. De asemenea, au fost
înregistrate: [...] voturi „abținere”, [...] voturi neexprimate și au fost anulate [...] voturi.
III. In conformitate cu Articolul 1292 din Regulamentul nr. 1/2006, aprobarea datei de 20
mai 2015 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile Articolului 238 alin. (1)
din Legea nr. 297/2004 si a datei de 19 mai 2015 ca Ex – Date, calculata in
conformitate cu definitia data de Articolul 2 litera f) din Regulamentul nr. 6/2009.
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_________________________________________________________________________
Intrucat hotararile adoptate aici nu determina efectuarea vreunei plati catre actionari,
actionarii nu decid asupra Datei Platii, astfel cum este definita de Articolul 2 litera g) din
Regulamentul nr. 6/2009.
Prezentul punct este adoptat cu […] voturi reprezentând […]% din voturile valabil
exprimate, în conformitate cu prevederile art. 14 (1) teza a II-a din Actul constitutiv și
art. 112 (1) teza a II-a din Legea nr. 31/1990. Voturile exprimate au fost înregistrate
după cum urmează: […] voturi „pentru” și […] voturi „împotrivă”. De asemenea, au fost
înregistrate: [...] voturi „abținere”, [...] voturi neexprimate și au fost anulate [...] voturi.
IV. Împuternicirea, cu posibilitate de substituire, a lui Grzegorz Maciej KONIECZNY în
calitate de reprezentant legal al Franklin Templeton Investment Management Limited
United Kingdom Sucursala Bucureşti, pentru a semna hotărârile acţionarilor, precum şi
orice alte documente în legătură cu acestea şi pentru a îndeplini toate procedurile şi
formalităţile prevăzute de lege în scopul implementării hotărârilor acţionarilor, inclusiv
formalităţile de publicare şi înregistrare a acestora la Registrul Comerţului sau la orice
altă instituţie publică.
Prezentul punct este adoptat cu […] voturi reprezentând […]% din voturile valabil
exprimate, în conformitate cu prevederile art. 14 (1) teza a II-a din Actul constitutiv și
art. 112 (1) teza a II-a din Legea nr. 31/1990. Voturile exprimate au fost înregistrate
după cum urmează: […] voturi „pentru” și […] voturi „împotrivă”. De asemenea, au fost
înregistrate: [...] voturi „abținere”, [...] voturi neexprimate și au fost anulate [...] voturi.
Întocmită și semnată în numele acţionarilor de către:

_______________________
Grzegorz Maciej KONIECZNY
Preşedinte de şedinţă

_______________________
[...]
Secretar de ședință

_______________________
[...]
Secretar tehnic

8
____________________________________________________________________________________________________________________
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:
11.575.064.733,65 RON, Capital social vărsat: 11.229.443.001,15 RON • Tel.: + 40 21 200 9600; Fax: +40 21 200 9631; Email:
office@fondulproprietatea.ro, Internet: www.fondulproprietatea.ro

