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Buletin de vot prin corespondenţă pentru agenda Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor 
(“AGOA”) SC Fondul Proprietatea SA din data de 

23 noiembrie 2011 
 
Nume şi prenume / denumire  
Reprezentant legal1  
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 înregistrare2  
Număr de acţiuni deţinute la sfârşitul zilei de 11 
noiembrie 2011 (data de referinţă) 

 

Drepturi de vot3  
 
 
Ordinea de zi Opţiune de vot 
Pct. 1 Alegerea secretarului sedinţei dintre acţionarii SC Fondul 
Proprietatea SA şi numirea secretarului tehnic. 
Notă: Acest punct nu se aplică („na”) votului prin corespondenţă. În 
timpul şedinţei, secretarul acesteia va fi propus de  acţionari şi 
secretarul tehnic va fi numit de Administratorul unic. 
 

Pentru 
na 

Împotrivă 
na 

Abţinere 
na 

Pct. 2 Aprobarea Actului Aditional nr. 1 la Contractul de 
administrare semnat în 25.02.2010 între SC Fondul Proprietatea SA şi 
Franklin Templeton Investment Management Limited (“Contractul de 
administrare”). Actul adiţional la Contractul de administrare al S.C. 
Fondul Proprietatea S.A. va fi semnat din partea SC Fondul 
Proprietatea SA de către preşedintele Comitetului Reprezentanţilor 
sau de către un alt membru al Comitetului Reprezentanţilor desemnat 
de acesta. 
 

Pentru Împotrivă Abţinere 

Pct. 3 Numirea DELOITTE AUDIT S.R.L. cu sediul în Bucureşti, 
sos. Nicolae Titulescu nr. 4-8, etaj 3, sector 1, înregistrată la 
Registrul Comerţului sub nr. J40/6775/1995, Cod unic de 
înregistrare RO7756924 în calitate de auditor financiar al 
Societăţii, fixarea duratei contractului de audit financiar pentru o 
perioadă maximă de 12 luni şi stabilirea nivelului remuneraţiei 
auditorului financiar pentru exerciţiul financiar curent (remuneraţia va 
fi cuprinsă în contractele de prestare de servicii de audit financiar). 
 

Pentru Împotrivă Abţinere 

Pct. 4 Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru SC 
Fondul Proprietatea SA aferent anului 2012. 

 

   

Pct. 5 Aprobarea mandatării reprezentantului legal al Franklin 
Templeton Investment Management Limited United Kingdom, 
Sucursala Bucureşti  să semneze hotărârile AGOA precum şi orice 
alte documente aferente acesteia şi să efectueze toate procedurile şi 

   

                                                           
1 Se completează de către acţionarii persoane juridice sau, după caz, de acţionarii persoane fizice lipsiţi de capacitate de 
exerciţiu. 
2 Se completează de către acţinarii persoane juridice. 
3 Se calculează conform art. 11 alin. 2 din Actul Constitutiv. Modalitatea de calcul este prevăzută şi în materialul 
informativ aflat pe site-ul societăţii. 
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formalităţile prevăzute de lege în scopul îndeplinirii hotărârilor 
AGOA, inclusiv formalităţile de publicare şi înregistrare ale acestora 
la Oficiul Registrului Comerţului şi la orice alte instituţii publice. 
Persoana mandatată de AGOA va avea dreptul de a delega această 
împuternicire oricărei persoane pe care o consideră potrivită. 

 
Pct. 6 Aprobarea stabilirii datei de 15 decembrie 2011 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. 

 

   

Conform opţiunii personale, se va marca cu "X" numai una din căsuţele aferente votului PENTRU, 
ÎMPOTRIVĂ sau ABŢINERE 
 
În cazul în care AGOA nu se întruneşte legal şi statutar la data de 23 noiembrie 2011, ora 11:00 (ora 
Bucureştiului), prezentul buletin de vot este valabil şi pentru cea de-a doua convocare a aceleiaşi 
AGOA din data de 25 noiembrie 2011, ora 11:00 (ora Bucureştiului).  
 
Data: ______________________   
 
___________________________Semnatura 
 
___________________________Ştampila (Persoane juridice) 
 
 
 


