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NOTA PRIVIND DESFIINŢAREA PUNCTULUI DE LUCRU AL SC FONDUL 
PROPRIETATEA SA DIN  

CALEA VICTORIEI NR. 15, INTRAREA E, ETAJ 2, SECTOR 3, BUCUREŞTI  
SUPUSA APROBARII ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR 

DIN DATA DE 29 NOIEMBRIE 2010 
 
 
 
 

Avand in vedere dispozitiile din Actul constitutiv al SC Fondul Proprietatea SA 
referitoare la mutarea sediului, precum si adresa nr. 16651 din 18 august 2010 transmisa de 
catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, vechiul Directorat al societatii a decis mutarea 
sediului social din str. Apolodor nr. 17, sector 5, Bucuresti (in cladirea in care isi are sediul 
Ministerul Finantelor Publice), in Calea Buzesti, nr. 63-81, etaj 7, sector 1, Bucuresti, in baza 
contractului de inchiriere semnat intre SC Fondul Proprietatea SA si Franklin Templeton 
Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala din Bucureşti in 29 iulie 2010. 

 
La infiintare SC Fondul Proprietatea SA a avut sediul in cladirea in care isi avea 

sediului Ministerul Finantelor Publice, pentru ca Ministerul Finantelor Publice era actionar 
unic si pentru ca nu a fost identificat un alt sediu. 

 
In fapt, inca din anul 2006 activitatea SC Fondul Proprietatea SA a fost desfasurata la 

mai multe puncte de lucru, cum ar fi cel de la World Trade Center si cel din Bucharest 
Financial Plaza. In prezent, la Ofirciul National al Registrului Comertului este inregistrata 
adresa de la Bucharest Financial Plaza ca punct de lucru, desi contractul de inchiriere a 
expirat in data de 30 iunie 2010. 

 
Avand in vedere ca nu se mai justifica existenta punctului de lucru al SC Fondul 

Proprietatea SA din Calea Victoriei nr. 15, intrarea E, etaj 2, sector 3, Bucureşti, deoarece 
contractul de inchiriere a expirat, precum si faptul ca, din punct de vedere organizatoric este 
mult mai eficient ca relatia cu actionarii, cu institutiile publie, colaboratorii nostri, precum si 
cu orice alt tert sa fie gestionata dintr-un singur punct (e.g. corespondenta va avea 
continuitate, asigurarea programului de audiente dintr-un singur loc, cheltuielile aferente 
intretinerii unui punct de lucru vor fi eliminate) si 

 
Luand in considerare dispozitiile art 12 alin 3 din Actul constitutiv, conform carora 

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor are dreptul de a hotari cu privire la: lit a) 
infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte 
asemenea unitati fara personalitate juridica, 
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Supunem aprobarii dumneavoastra desfiintarea punctului de lucru al SC Fondul 

Proprietatea SA din Calea Victoriei nr. 15, intrarea E, etaj 2, sector 3, Bucureşti. 
 
 
Grzegorz Maciej Konieczny 
Reprezentant legal 
Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala 

Bucuresti, in calitate de administrator unic al S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A. 
 


