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Hotărârea nr. [...] / 22 Noiembrie 2013 a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor  

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A. 

sediul social: Str. Buzeşti, nr. 78-80, etaj 7, sector 1, Bucureşti, înregistrată în Registrul Comerţului 

sub numărul J40/21901/2005, cod de înregistrare fiscală 18253260 

 

 

Astăzi, 22 Noiembrie 2013, ora 11:00 AM, acţionarii S.C. Fondul Proprietatea S.A. (“Fondul”) s-au 

întâlnit în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor (“AGOA”) a Fondului, la prima convocare, la 

Hotel „Radisson Blu”, Calea Victoriei, nr. 63-81, Sala Atlas, Sector 1, Bucureşti, ședinta AGOA fiind 

deschisă de către Preşedintele de ședință, Dl. Grzegorz Maciej Konieczny, în calitate de 

reprezentant legal al Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, 

Sucursala Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, Str. Buzeşti, nr. 78-80, etajele 7 şi 8, sector 1, 

înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/8587/2009, având cod de identificare fiscală 

25851096 (“Administratorul Unic”), înregistrată în Registrul public al Comisiei Naţionale a Valorilor 

Mobiliare (“CNVM”) sub numărul PJM05SSAM/400001. 

Având în vedere: 

 Convocatorul pentru AGOA publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 

5079 din data de 30.09.2013, în cotidianul “Romania Libera” din data de 30.09.2013, şi pe 

website-ul Fondului – www.fondulproprietatea.ro în data de 30.09.2013, convocatorul completat 

pentru AGOA publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul […] din data de 

18.10.2013, în cotidianul “Romania Libera” din data de 18.10.2013 şi pe website-ul Fondului – 

www.fondulproprietatea.ro în data de 17.10.2013, 

 Prevederile Actului Constitutiv al Fondului în vigoare (“Actul Constitutiv”), 

 Dispoziţiile legale aplicabile, 

În urma dezbaterilor, acţionarii Fondului hotărâsc următoarele: 

I. Aprobarea ordinii de zi AGOA. 

Prezentul punct este adoptat cu [...] voturi reprezentând [...]% din voturile valabil exprimate, în 

conformitate cu prevederile art. 14 (1) teza a II-a din Actul Constitutiv și art. 112 (1) teza a II-a 

din Legea nr. 31/1990. Voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează: [...] voturi 

„pentru” și [...] voturi „împotrivă”. De asemenea, au fost înregistrate: [...] voturi „abținere” și au 

fost anulate [...] voturi. 

II. Aprobare privind administrarea Fondului Proprietatea S.A. începând cu data de 30 septembrie 

2014: 
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2.1. Aprobarea în principiu, sub rezerva condiţiilor prevăzute la punctul 2.3 de mai jos, a reînnoirii 

mandatului Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala 

Bucureşti, având sediul social în Bucureşti, str. Buzeşti nr. 78-80, etajele 7 şi 8, Sector 1, 

înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/8587/2009, Cod de Înregistrare Fiscală RO 

25851096, înregistrată în Registrul Public al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare sub nr. 

PJM05SSAM/400001 ca sucursală a unei Societăţi de Administrare a Investiţiilor dintr-un stat 

membru al Uniunii Europene („Franklin Templeton”) în calitate de administrator unic şi S.A.I. al S.C. 

Fondul Proprietatea S.A. pentru un mandat de 2 ani începând cu data de 30 septembrie 2014. Lista 

cu informaţiile privind Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom 

Sucursala Bucureşti (inclusiv denumirea, sediul social, calificarea profesională, dovada că este 

înregistrată la Registrul Comerţului, dovada că este înregistrată în Registrul Public al Autorităţii de 

Supraveghere Financiară („ASF”)) este publicată pe pagina de internet a Societăţii şi este 

disponibilă la sediul social şi poate fi consultată de acţionari în conformitate cu legea. 

2.2. Împuternicirea Comitetului Reprezentanţilor al Societăţii pentru a negocia cu Franklin 

Templeton termenii şi condiţiile modificării Contractului de Administrare a Investiţiilor sau, după caz, 

ale noului Contract de Administrare a Investiţiilor care va fi încheiat între S.C. Fondul Proprietatea 

S.A. şi Franklin Templeton pentru aceeaşi perioadă cu cea a mandatului acordat la punctul 2.1 de 

mai sus. Franklin Templeton va avea obligaţia de a supune proiectul Contractului de Administrare a 

Investiţiilor modificat sau, după caz, nou, aprobării acţionarilor Societăţii la următoarea AGOA 

anuală. Modificările la Contractul de Administrare a Investiţiilor sau noul Contract de Administrare a 

Investiţiilor vor include următoarele prevederi: 

a) în măsura în care este permis de legea şi reglementările aplicabile, onorariul total care va fi plătit 

către Franklin Templeton va include un onorariu de bază în funcţie de capitalizarea de piaţă a 

Societăţii şi un onorariu suplimentar variabil în funcţie de valoarea distribuirilor excepţionale către 

acţionari în perioada de referinţă (incluzând, de exemplu, răscumpărări ale acţiunilor, oferte publice 

de răscumpărare, reduceri ale capitalului social cu restituirea către acţionari a unei cote-părţi din 

contribuţiile acestora, dar excluzând distribuirile obişnuite de dividende). Valorile şi detaliile 

specifice ale onorariilor vor fi negociate de Comitetul Reprezentanţilor. 

b) Contractul de Administrare a Investiţiilor va fi supus încetării anticipate conform următoarei 

proceduri: 

i) Contractul de Administrare a Investiţiilor va include următoarele criterii de performanţă: 

(1) discount-ul dintre preţul de închidere al acţiunilor în fiecare zi de tranzacţionare 

şi cea mai recent publicată VUAN trebuie să fie egal cu sau mai mic de 15% în cel 

puţin două treimi din zilele de tranzacţionare din perioada 1 octombrie 2014 – 30 

iunie 2015; 

(2) VUAN ajustată, la data de 30 iunie 2015 trebuie să fie mai mare decât VUAN la 

data de 30 septembrie 2013; în scopul aplicării acestui criteriu de performanţă, 

VUAN ajustată va fi calculată ca: VAN calculată conform prevederilor legale în 

vigoare PLUS orice restituiri către acţionari în urma reducerilor capitalului social în 

perioada 11 octombrie 2013 – 30 iunie 2015 PLUS orice onorariu variabil plătit lui 

Franklin Templeton conform punctului a) de mai sus, toate împărţite la numărul de 

acţiuni plătite la data de 30 iunie 2015 minus numărul de acţiuni răscumpărate (şi 

neanulate) de Societate. 
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La redactarea secţiunilor relevante din Contractul de Administrare a Investiţiilor, 

Comitetul Reprezentanţilor va fi îndreptăţit să modifice formularea celor două criterii 

de performanţă pentru orice motiv tehnic sau de clarificare. 

ii) în vederea analizării îndeplinirii criteriilor de performanţă, Franklin Templeton va publica 

rezultatele criteriilor de performanţă nu mai târziu de 15 iulie 2015 şi, dacă oricare dintre 

criteriile de performanţă, sau ambele, nu sunt îndeplinite, va convoca o AGA care va avea 

loc în luna septembrie 2015, având ca punct specific pe ordinea de zi hotărârea cu privire la 

încetarea anticipată a mandatului.  

iii) în cazul în care AGA decide încetarea anticipată a mandatului, Comitetul 

Reprezentanţilor va fi împuternicit să înceapă imediat procesul de selecţie pentru un nou 

administrator unic şi S.A.I. şi negocierea contractului de administrare a investiţiilor care va fi 

încheiat cu candidatul selectat. Contractul de Administrare a Investiţiilor al Franklin 

Templeton şi mandatul Franklin Templeton de administrator unic vor înceta la data 

înregistrării noului administrator unic la Registrul Comerţului conform prevederilor legale 

aplicabile, nicio despăgubire nefiind datorată lui Franklin Templeton în afară de onorariul 

pro-rata acordat conform punctului a) de mai sus. 

2.3. Dacă are loc oricare dintre următoarele evenimente: 

a) Comitetul Reprezentanţilor şi Franklin Templeton nu reuşesc să finalizeze negocierile 

privind modificarea Contractului de Administrare a Investiţiilor sau privind noul Contract de 

Administrare a Investiţiilor, după caz, înainte de data convocării următoarei AGOA anuale; sau 

b) următoarea AGOA anuală respinge sau nu aprobă modificările la Contractul de 

Administrare a Investiţiilor sau noul Contract de Administrare a Investiţiilor; sau 

c) modificările la Contractul de Administrare a Investiţiilor sau, după caz, noul Contract de 

Administrare a Investiţiilor nu se încheie până la data de 15 iulie 2014, 

mandatul lui Franklin Templeton potrivit punctului 2.1 de mai sus va fi considerat ca respins. 

2.4. Dacă mandatul lui Franklin Templeton nu este reînnoit din cauza apariţiei unuia dintre 

evenimentele prevăzute la punctul 2.3 de mai sus sau din orice alt motiv, se vor aplica următoarele: 

a) Comitetul Reprezentanţilor va fi împuternicit prin prezenta să înceapă imediat procesul de 

selecţie a unui nou administrator unic şi S.A.I. pentru S.C. Fondul Proprietatea S.A. În acest scop, 

Comitetul Reprezentanţilor va avea puterea: 

(i) să stabilească regulile de desfăşurare a licitaţiei internaţionale şi a procedurii de selecţie;  

(ii) să administreze licitaţia internaţională şi selecţia noului administrator unic şi S.A.I.;  

(iii) să instruiască pe Franklin Templeton, în calitate de administrator unic în funcţie, să 

contracteze consultanţi juridici, financiari şi de orice altă natură, care sunt necesari în cadrul 

licitaţiei internaţionale şi a procedurii de selecţie şi/sau pentru negocierea contractului de 

administrare a investiţiilor, în numele S.C. Fondul Proprietatea S.A.;  

(iv) să recomande acţionarilor numirea ca administrator unic şi S.A.I. a câştigătorului 

acestui proces de selecţie;  

(v) să negocieze varianta preliminară a contractului de administrare a investiţiilor care va fi 

încheiat cu noul administrator unic şi S.A.I. şi să informeze în consecinţă acţionarii; şi  
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(vi) să îndeplinească oricare alte formalităţi în legătură cu autorizarea şi finalizarea legală a 

licitaţiei internaţionale şi a procedurii de selecţie a noului administrator unic şi S.A.I. al S.C. 

Fondul Proprietatea S.A..  

b) Comitetul Reprezentanţilor va informa acţionarii lunar despre situaţia procesului de selecţie 

prin publicarea notelor de informare pe pagina de internet a Societăţii. Comitetul Reprezentanţilor 

va informa Franklin Templeton imediat după finalizarea selecţiei, astfel încât Franklin Templeton să 

convoace imediat AGOA propunând acţionarilor să voteze candidatul care a câştigat procesul de 

selecţie organizat de Comitetul Reprezentanţilor şi să aprobe contractul de administrare a 

investiţiilor. Costurile procesului de selecţie vor fi suportate de S.C. Fondul Proprietatea S.A., iar 

Comitetul Reprezentanţilor va prezenta acţionarilor un raport de buget în ceea ce priveşte licitaţia 

internaţională şi procedura de selecţie, după finalizarea selecţiei. 

c) începând cu data de 30 septembrie 2014 şi până la înregistrarea noului administrator unic 

la Registrul Comerţului conform prevederilor legale aplicabile, Franklin Templeton va conduce S.C. 

Fondul Proprietatea S.A. în calitate de administrator provizoriu,  pe baza prevederilor Contractului 

actual de Administrare a Investiţiilor care se va aplica în mod corespunzător. 

Prezentul punct este adoptat cu [...] voturi reprezentând [...]% din voturile valabil exprimate, în 

conformitate cu prevederile art. 14 (1) teza a II-a din Actul Constitutiv și art. 112 (1) teza a II-a din 

Legea nr. 31/1990. Voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează: [...] voturi „pentru” și 

[...] voturi „împotrivă”. De asemenea, au fost înregistrate: [...] voturi „abținere” și au fost anulate [...] 

voturi. 

III. Aprobarea împuternicirii, cu posibilitate de substituire, a lui Grzegorz Maciej KONIECZNY, 

cetățean polonez, domiciliat în […], identificat cu […], seria […], nr. […], eliberat de […] la data 

de […] și valabil până la data de […], Cod Numeric Personal […] pentru a semna hotărârile 

acţionarilor, precum şi orice alte documente în legătură cu acestea şi pentru a îndeplini toate 

procedurile şi formalităţile prevăzute de lege în scopul implementării hotărârii acţionarilor, 

inclusiv formalităţile de publicare şi înregistrare a acestora la Registrul Comerţului sau la orice 

altă instituţie publică. 

Prezentul punct este adoptat cu […] voturi reprezentând […]% din voturile valabil exprimate, în 

conformitate cu prevederile art. 14 (1) teza a II-a din Actul constitutiv și art. 112 (1) teza a II-a 

din Legea nr. 31/1990. Voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează: […] voturi 

„pentru” și […] voturi „împotrivă”. De asemenea, au fost înregistrate: […] voturi „abținere” și au 

fost anulate […] voturi. 

IV. Aprobarea datei de 10 decembrie 2013 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile 

Articolului 238 alin. (1) din Legea pieţei de capital nr. 297/2004. 

Prezentul punct este adoptat cu […] voturi reprezentând […]% din voturile valabil exprimate, în 

conformitate cu prevederile art. 14 (1) teza a II-a din Actul constitutiv și art. 112 (1) teza a II-a 

din Legea nr. 31/1990. Voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează: […] voturi 

„pentru” și […] voturi „împotrivă”. De asemenea, au fost înregistrate: […] voturi „abținere” și au 

fost anulate […] voturi. 

Întocmită și semnată în numele acţionarilor de către: 
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_______________________ 

Grzegorz Maciej KONIECZNY  

Preşedinte de şedinţă 

 

 

 

_______________________ 

[...] 

Reprezentant legal al Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, 

Sucursala Bucureşti  

 

 

 


