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TABEL COMPARATIV PROPUNERI DE MODIFICARE  
ACT CONSTITUTIV FONDUL PROPRIETATEA S.A1. 

- ADUNAREA GENERALA A ACȚIONARILOR 28 IUNIE 2019 – 
 
 

Articol Forma actuală Propunere de modificare aprobata in 
AGEA din 4 aprilie 2019 

Propunere noua de modificare Observatii 

Articolul 
19 alin. 
(1) 

(1) Fondul Proprietatea a desemnat 
FRANKLIN TEMPLETON 
INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l. 
o societate cu răspundere limitată, 
autorizată ca administrator de fonduri de 
investiții alternative în conformitate cu 
articolul 101-1 din Actul din Luxemburg 
din data de 17 decembrie 2010 referitor 
la organismele de plasament colectiv, 
astfel cum a fost modificat, avand sediul 
social în L-1246 Luxemburg, 8A rue 
Albert Borschette, înregistrată în 
Registrul Comerțului și Societăților din 
Luxemburg sub numărul B 36.979, ca 
administratorul sau de investitii 
alternative, denumit in continuare AFIA. 
In plus, FRANKLIN TEMPLETON 
INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l. 
este de asemenea administratorul unic al 
Fondul Proprietatea si este reprezentat in 
Romania in calitatea de administrator 
unic de catre reprezentanti permanenti 
persoane fizice, desemnate de 
FRANKLIN TEMPLETON 
INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l. 
odata cu numirea ca administrator de 

(1) Fondul Proprietatea a desemnat 
FRANKLIN TEMPLETON 
INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l. 
o societate cu răspundere limitată, 
autorizată ca administrator de fonduri de 
investiții alternative în conformitate cu 
articolul 101-1 din Actul din Luxemburg 
din data de 17 decembrie 2010 referitor 
la organismele de plasament colectiv, 
astfel cum a fost modificat, având sediul 
social în L-1246 Luxemburg, 8A rue 
Albert Borschette, înregistrată în 
Registrul Comerțului și Societăților din 
Luxemburg sub numărul B 36.979, ca 
administratorul sau de investiţii 
alternative, denumit in continuare AFIA. 
In plus, FRANKLIN TEMPLETON 
INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l. 
este de asemenea administratorul unic al 
Fondul Proprietatea si este reprezentat in 
Romania in calitatea de administrator 
unic de către reprezentanți permanenți 
persoane fizice, desemnate de 
FRANKLIN TEMPLETON 
INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l. 
odată cu numirea ca administrator de 

Actionarii Fondului Proprietatea numesc 
administratorul unic in conditiile 
prevederilor legale in vigoare. 
Administratorul unic exercita si 
atributiile administratorului de fond de 
investitii alternative, astfel cum sunt 
reglementate de legislatia in vigoare. 
Fondul Proprietatea a desemnat 
FRANKLIN TEMPLETON 
INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l. 
o societate cu răspundere limitată, 
autorizată ca administrator de fonduri de 
investiții alternative în conformitate cu 
articolul 101-1 din Actul din Luxemburg 
din data de 17 decembrie 2010 referitor 
la organismele de plasament colectiv, 
astfel cum a fost modificat, avand sediul 
social în L-1246 Luxemburg, 8A rue 
Albert Borschette, înregistrată în 
Registrul Comerțului și Societăților din 
Luxemburg sub numărul B 36.979, ca 
administratorul sau de investitii 
alternative, denumit in continuare AFIA. 
In plus, FRANKLIN TEMPLETON 
INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l. 
este de asemenea administratorul unic al 

Noua propunere este foarte 
generala si clarifica faptul 
ca nu vor exista modificari 
viitoare ale Actului 
Constitutiv in cazul in care 
exista o schimbare a 
administratorului unic 
aprobata prin hotarare 
AGOA.  

                                                 
1 Dacă vor fi aprobate de acționari, aceste modificări vor intra în vigoare sub condiția avizării acestora de către ASF, dacă va fi prevăzut astfel de legislația sau reglementările aplicabile. 
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Articol Forma actuală Propunere de modificare aprobata in 
AGEA din 4 aprilie 2019 

Propunere noua de modificare Observatii 

catre actionari, in conformitate cu 
prevederile Articolului 15313 din Legea 
societatilor nr. 31/1990.    
 

către acţionari, in conformitate cu 
prevederile Articolului 15313 din Legea 
societăţilor nr. 31/1990. Pentru evitarea 
oricărui dubiu, FRANKLIN 
TEMPLETON INTERNATIONAL 
SERVICES S.à r.l. îşi va putea exercita 
mandatul sau de administrator de fond de 
investiţii alternative si de administrator 
unic al Fondul Proprietatea in mod direct 
si/sau prin intermediul sucursalei sale din 
Romania, FRANKLIN TEMPLETON 
INTERNATIONAL SERVICES S.A 
R.L. LUXEMBOURG, SUCURSALA 
BUCURESTI, înregistrata la Registrul 
Comerţului Bucureşti sub nr. 
J40/16822/2018, si cod unic de 
identificare 40198471.   
 

Fondul Proprietatea si este reprezentat in 
Romania in calitatea de administrator 
unic de catre reprezentanti permanenti 
persoane fizice, desemnate de 
FRANKLIN TEMPLETON 
INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l. 
odata cu numirea ca administrator de 
catre actionari, in conformitate cu 
prevederile Articolului 15313 din Legea 
societatilor nr. 31/1990. 

 


