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Buletin de vot prin corespondenţă completat pentru  Adunarea Generala Extraordinară a Acţionarilor 
(AGEA) a SC Fondul Proprietatea SA (Societatea) din data de 23 noiembrie 2012 

 

Nume şi prenume / denumire actionar  

Codul numeric personal sau seria şi nr. actului 
de identitate al acţionarului persoană fizică 
(dacă exista) 

 

Domiciliu actionarului persoana fizica  

Sediu actionarului persoana juridica  

Cod unic de înregistrare (daca exista) pentru 
actionarul persoana juridica 

 

Numele sau denumirea reprezentant legal1  

Domiciliul sau sediul reprezentantului legal  

Număr de acţiuni deţinute la sfârşitul zilei de 
5 noiembrie 2012 (data de referinţă) 

 

Drepturi de vot2  

 
Prin acest vot prin corespondenţă înţeleg să îmi exprim votul pentru AGEA a Societatii ce va avea loc în 
data de 23 noiembrie 2012 ora 10:00 (ora României) la Hotel JW Marriott – Sala Constanţa, Bucureşti, 
Calea 13 Septembrie nr. 90, sector 5, după cum urmează: 
 
 
1. Aprobarea ordinii de zi AGEA. 
 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABŢINERE 

   

 
 
2. Prelungire până la data de 30 iunie 2013 a autorizării Franklin Templeton Investment Management 
Limited United Kingdom, Sucursala Bucureşti, în vederea demarării activităţilor prevăzute în Hotărârea 
Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor nr. 11/ 27 iunie 2012 referitoare la listarea secundară a 
Societăţii pe Bursa de Valori Varşovia.  
 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABŢINERE 

   

 
 
3. Confirmarea aprobării Actului Constitutiv al SC Fondul Proprietatea SA în aceeaşi formă cu cea 
aprobată de acţionari în 4 aprilie 2012 şi avizată de CNVM în 20 aprilie 2012. Textul Actului Constitutiv 
se regăseşte în Anexa 1 la convocator (punct nou adăugat pe ordinea de zi la cererea acţionarilor). 
 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABŢINERE 

   

 
 

                                                           
1
 Se completează de către acţionarii persoane juridice sau, după caz, de acţionarii persoane fizice lipsiţi de capacitate de exerciţiu. 

2
 Se calculează conform art. 11 alin. 2 din Actul Constitutiv. Acţiunile răscumpărate şi neplătite nu dau drept de vot. 
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4. Ratificarea Actului Constitutiv al SC Fondul Proprietatea SA în aceeaşi formă cu cea aprobată de 
acţionari în 6 septembrie 2010, a oricăror modificărilor Actului Constitutiv de la data la care acestea au 
fost aprobate de AGEA relevante (Hotărârea AGEA nr. 1/6.09.2010, nr. 5/29.11.2010, nr. 1/23.11.2011 
şi nr. 2/4.04.2012) şi orice şi toate operaţiunile desfăşurate şi actele semnate de sau în numele SC 
Fondul Proprietatea SA în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv, aşa cum a fost modificat 
(punct nou adăugat pe ordinea de zi la cererea acţionarilor). 
 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABŢINERE 

   

 
 
5. Ratificarea oricăror şi a tuturor celorlalte hotărâri aprobate de AGEA în perioada începând cu 6 
septembrie 2010 şi finalizată cu ziua acestei AGEA (lista Hotărârilor AGEA se regăseşte în Anexa 2 la 
convocator) şi aprobarea şi ratificarea oricăror acte, fapte şi operaţiuni de implementare bazate pe 
acestea (punct nou adăugat pe ordinea de zi la cererea acţionarilor). 
 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABŢINERE 

   

 
 

6. Readoptarea oricăror şi a tuturor celorlalte hotărâri aprobate de AGEA în perioada începând cu 6 
septembrie 2010 şi finalizată cu ziua acestei AGEA (lista Hotărârilor AGEA se regăseşte în Anexa 2 la 
convocator) şi aprobarea oricăror acte, fapte şi operaţiuni de implementare bazate pe acestea (punct 
nou adăugat pe ordinea de zi la cererea acţionarilor). 
 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABŢINERE 

   

 
7. Aprobarea mandatării, cu posibilitatea de a delega aceasta imputernicire, dlui. Grzegorz Maciej 
Konieczny, ca reprezentant legal al Franklin Templeton Investment Management Limited United 
Kingdom, Sucursala Bucureşti, să semneze hotărârile actionarilor precum şi orice alte documente 
aferente acestora şi să efectueze toate procedurile şi formalităţile prevăzute de lege în scopul 
îndeplinirii hotărârilor actionarilor, inclusiv formalităţile de publicare şi înregistrare ale acestora la 
Oficiul Registrului Comerţului şi la orice alte instituţii publice. Aprobarea datei de 17 decembrie 2012 
ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004. 
 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABŢINERE 

   

 
 
Notă: Indicaţi votul dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre căsuţele pentru variantele „Pentru”, 
„Împotrivă” sau „Abţinere”. În situaţia în care se bifează cu „X” mai mult de o casuţă sau nu se 
completează nicio căsuţă, votul respectiv este considerat nul/ nu se considera exercitat.  
 
Prezentul buletin de vot este valabil şi pentru cea de-a doua convocare a aceleiaşi AGEA din data de  
26 noiembrie 2012, ora 10:00 (ora României), ce va avea loc la sediul social al Societăţii, în cazul în 
care adunarea nu se întruneşte legal şi statutar la data de 23 noiembrie 2012, ora 10:00 (ora 
României). 
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Termenul limită pentru trimiterea şi înregistrarea buletinelor de vot prin corespondenţă este 21 
noiembrie 2012, ora 10:00 am (ora României). 
 
Data buletinului de vot prin corespondenţă:     [_________________________________________] 
 
 
Nume şi prenume:                     [_________________________________________] 
 

                (numele şi prenumele acţionarului persoană fizică sau        a 
reprezentantului legal al acţionarului persoană juridică, în 
clar, cu majuscule) 

 
Semnătura şi ştampila:                     [_________________________________________] 

(semnatura acţionarului persoană fizică sau semnatura şi 
ştampila pentru reprezentantul legal al acţionarului persoană 
juridică) 

 
 
 
 


