
 
 
BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENŢĂ 

 
pentru Adunarea Generală Extraordinara a Acţionarilor SC Fondul Proprietatea SA 

din data de 29 noiembrie 2010 
 

Nume si prenume / denumire  
Reprezentant legal*  
Codul numeric personal sau seria şi nr. 
actului de identitate al acţionarului 
persoană fizică sau, după caz, a 
reprezentantului legal 

 

Domiciliu / sediu  
CNP  
Cod unic de înregistrare **  
Numarul de inregistrare la Registrul 
Comertului** 

 

Număr de acţiuni deţinute la sfârşitul zilei 
de 12.11.2010 (data de referinta) 

 

Drepturi de vot***  
 
 

Rezoluţie 
 

Pentru Împotrivă Abţinere 

Pct. 1 Modificarea alineatului 17 al articolului 17 
din Actul constitutiv, după cum urmează:„(17) 
Recomandă adunării generale a acţionarilor 
încetarea contractului de administrare în cazul în 
care consideră că este spre avantajul acţionarilor.” 
 

   

Pct. 2  Modificarea alineatului 19 al articolului 17 
din Actul constitutiv, după cum urmează:„(19) 
Recomandă adunării generale extraordinare a 
acţionarilor, la propunerea S.A.I., numirea 
intermediarului ofertei publice, precum şi 
remuneraţia acestuia, la momentul la care va fi 
necesară numirea unei astfel de societăţi în legătură 
cu admiterea la tranzacţionare a Fondului 
Proprietatea” 
 

   

Pct. 3  Aprobarea noului Act constitutiv al SC 
„Fondul Proprietatea” SA. Proiectul noului Act 
constitutiv supus aprobarii, care contine toate 
modificarile si completarile aduse in sedinta din 6 
septembrie 2010 si in prezenta sedinta, are 
conţinutul prevazut in Anexa 1 la Convocator. 
 

   

Pct. 4   Desfiinţarea punctului de lucru al SC 
Fondul Proprietatea SA din Calea Victoriei nr. 15, 
intrarea E, etaj 2, sector 3, Bucureşti. 

   

 
1



 
2

Rezolutie 
 

Pentru Impotriva Abtinere 

Pct. 5 Aprobarea stabilirii datei de 15.12.2010 ca 
dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile 
art. 238 alin.(1) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa 
de capital, cu modificările si completările ulterioare. 
 

   

Pct. 6 Aprobarea mandatării reprezentantului 
legal al Franklin Templeton Investment 
Management Limited United Kingdom, Sucursala 
Bucureşti să semneze hotărârile adunării generale 
extraordinare a acţionarilor precum şi orice alte 
documente aferente adunării şi să efectueze toate 
procedurile şi formalităţile prevăzute de lege în 
scopul îndeplinirii hotărârilor Adunării, inclusiv 
formalităţile de publicare şi înregistrare a hotărârilor 
Adunării la Oficiul Registrului Comerţului şi la orice 
alte instituţii publice. Persoana mandatată de 
Adunare va avea dreptul de a delega această 
împuternicire oricărei persoane pe care o consideră 
potrivită. 

   

 
Exprimarea votului se face prin marcarea cu "X" numai una din căsuţele aferente votului 
PENTRU, ÎMPOTRIVĂ sau ABŢINERE. Marcarea cu "X" pentru mai multe casute din cele 
aferente votului anuleaza votul dumneavoastra. 
 
Data: ______________________  
 
 
___________________________Semnatura 
 
___________________________Stampila (Persoane juridice) 
 Se completează de către acţionarii persoane juridice sau, după caz, de acţionarii persoane 
fizice lipsiţi de capacitate de exerciţiu. 
** Se completează de către acţionarii persoane juridice.  
 *** Se calculeaza conform art. 11 alin. 2 din Actul Constitutiv. Modalitatea de calcul este 
prevazuta si in materialul informativ aflat pe site-ul societatii. 
 


