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NOTĂ 

de prezentare a punctului 13 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 reaprobarea  oricăror şi a tuturor 

hotărârilor AGOA aprobate în perioada începând cu 6 septembrie 2010 şi finalizată cu ziua acestei 

AGOA, dupa cum urmeaza: 

- 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 SC 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 SC Fondul Proprietatea SA 

aferent anului 2011; 

- Hotărârea AGOA nr. 16/29.11.2010 pentru numirea auditorului financiar al SC Fondul 

Proprietatea SA; 

- Hotărârea AGOA nr. 1/27.04.2011 pentru aprobarea situaţiilor financiare anuale ale SC 

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 addendum la contractul semnat cu 

auditorul financiar; 

- Hotărârea AGOA nr. 4/27.04.2011 pentru revocarea unui membru al Comitetului 

Reprezentanţilor; 
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- 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 addendum 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 SC Fondul 

Proprietatea SA; 

- Hotărârea AGOA nr. 9/23.11.2011 pentru aprobarea bugetului SC 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 addendum la Contractul de 

Administrare a Investiţiilor semnat cu societatea de administrare a investitiilor; 

- Hotărârea AGOA nr. 8/04.04.2012 pentru modificarea bugetului SC Fondul Proprietatea 

SA aferent anului 2012; 

- Hotărârea AGOA nr. 9/25.04.2012 pentru aprobarea situaţiilor financiare anuale ale SC 

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; 

- 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 afferent al SC Fondul 

Proprietatea SA anului 2012; 

- Hotărârea AGOA nr. 21/27.06.2012 pentru aprobarea unui addendum la contractul semnat 

cu auditorul financiar; 

- Hotărârea AGOA nr. 22/27.06.2012 pentru aprobarea utilizării de evaluatori independenţi 

pentru companiile nelistate din portofoliu. 
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şi aprobarea şi ratificarea oricăror acte, fapte şi operaţiuni de implementare bazate pe acestea. 

 

Hotararile AGOA mentionate anterior se gasesc aici: http://www.fondulproprietatea.ro/ro/relaţii-cu-

investitorii/informaţii-referitoare-la-adunările-generale-ale-acţionarilor/decizii-aga  

 

 

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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