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NOTĂ
de prezentare a punctului 10 de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor
din 23 noiembrie 2012
In data de 31 octombrie 2012, mai multi acţionari al Fondului deţinând împreună mai mult de 5%
din capitalul social, au transmis solicitari de completare a ordinii de zi a Adunării Generale
Extraordinare şi Ordinare a Acţionarilor SC Fondul Proprietatea SA programate pentru data de 23
noiembrie 2012, motivate de faptul ca acţionarii ar trebui să se folosească de această oportunitate
pentru a aproba mai multe hotărâri care ar urma să reitereze voinţa majorităţii acţionarilor şi ar urma
să demonstreze suportul continuu pentru şi susţinrea faţă de eforturile Franklin Templeton
Investment Management Limited ca administrator al Fondului si de comentariile facute de persoana
care a început litigii împotriva Fondului, precum şi a câtorva apariţii media negative.
Ca urmare a acestor solicitari supunem aprobarii actionarilor ratificarea numirii dlui. Sorin-Mihai
Mîndruţescu şi a dlui. Cristian Buşu, începând cu 29 septembrie 2010 şi a dlui. Steven Cornelis van
Groningen, a dlui. Julian Rupert Francis Healy şi a dlui. Piotr Rymaszewski începând cu 5 aprilie
2012, ca membrii ai Comitetului Reprezentanţilor.

Franklin Templeton Investment Management Ltd United Kingdom Sucursala Bucureşti, în
calitate de administrator unic al S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A

Grzegorz Maciej KONIECZNY
Reprezentant legal
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