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TABEL COMPARATIV PROPUNERI DE MODIFICARE  

ACT CONSTITUTIV FONDUL PROPRIETATEA S.A1. 

- ADUNAREA GENERALA A ACȚIONARILOR 4 APRILIE 2019 – 

 

 

Articol Forma actuală Propunere de modificare Comentarii 

Articolul 7 alin. (1) (1) Capitalul social subscris al 

Fondul Proprietatea este în valoare de 

4.733.020.898,32 RON, împărțit în 

9.101.963.266 de acțiuni nominative, 

ordinare, cu o valoare nominală de 

0,52 RON fiecare. Calitatea de 

acționar al Fondul Proprietatea se 

atestă prin extras de cont eliberat de 

către Depozitarul Central S.A..  

 

(1) Capitalul social subscris al 

Fondul Proprietatea este în valoare de 

4.733.020.898,32 RON, împărțit în 

9.101.963.266 de acțiuni nominative, 

ordinare, cu o valoare nominală de 

0,52 RON fiecare. Calitatea de 

acționar al Fondul Proprietatea se 

atestă prin extras de cont eliberat de 

către Depozitarul Central S.A..  

 

Modificare cu rol de clarificare din 

prisma Regulamentului nr. 5/2018 al 

Autorității de Supraveghere 

Financiară (“ASF”) privind emitenții 

de instrumente financiare şi 

operațiuni de piaţă. 

 

Această modificare se coroborează 

cu noul introdus alin. (3) din cadrul 

articolului 7 – a se vedea mai jos.  

Articolul 7 alin. (3) – prevedere 

nouă 

 (3) Calitatea de acţionar al Fondul 

Proprietatea, precum şi, în cazul 

acţionarilor persoane juridice sau al 

entităților fără personalitate juridică, 

calitatea de reprezentant legal se 

constată în baza listei acţionarilor de 

la data de referinţă/de înregistrare, 

primită de Fondul Proprietatea de la 

Depozitarul Central S.A., sau, după 

caz, pentru date diferite de data de 

referinţă/de înregistrare, pe baza 

următoarelor documente prezentate 

Fondului Proprietatea de către 

acţionar, emise de Depozitarul 

Acest nou paragraf reproduce 

prevederile art. 194 alin. (1) din 

Regulamentul ASF nr. 5/2018 

privind dovada calității de acționar.  

                                                 
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 Comentarii 

Central S.A. sau de participanți astfel 

cum sunt definiți de legile si 

regulamentele aplicabile, care 

furnizează servicii de custodie: a) 

extrasul de cont din care rezultă 

calitatea de acţionar şi numărul de 

acţiuni deţinute; b) documente care 

atestă înscrierea informației privind 

reprezentantul legal la Depozitarul 

Central S.A./respectivii participanți. 

 

Articolul 9 alin. (6) (6) Dreptul la dividende îl deţin 

acţionarii înscrişi în Registrul 

acţionarilor, în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 297/2004, cu 

modificările şi completările 

ulterioare, precum şi conform 

reglementărilor emise în aplicarea 

acesteia. 

 

(6) Dreptul la dividende îl deţin 

acţionarii înscrişi în Registrul 

acţionarilor, în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 297/2004, cu 

modificările şi completările 

ulterioare, precum şi conform 

reglementărilor emise în aplicarea 

acesteia legale si de reglementare 

aplicabile. 

 

Modificare cu rol de clarificare în 

scopul eliminării referințelor la 

prevederi abrogate, i.e. Legea nr. 

297/2004. 

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, 

(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, 

Inserare nouă cu rol de clarificare 

(evidențiată în galben pentru ușurința 

urmăririi) descriind faptul că actualul 

AFIA este o entitate dintr-un stat 

membru UE care îşi poate îndeplini 

mandatul fie direct, fie prin 

intermediul sucursalei sale din 

Romania.  
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Articol Forma actuală Propunere de modificare Comentarii 

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 catre actionari, in 

conformitate cu prevederile 

Articolului 15313 din Legea 

societatilor nr. 31/1990.    

 

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 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 
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Articol Forma actuală Propunere de modificare Comentarii 

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.   

 

Articolul 24 alin. (2) (2) În cadrul Fondului Proprietatea va 

fi organizat un departament de audit 

intern cu atribuţii de examinare 

obiectivă a ansamblului activităţilor 

societăţii, în scopul furnizării unei 

evaluări independente a 

managementului riscului, controlului 

şi proceselor de conducere ale 

acesteia. AFIA poate decide ca 

activitatea de audit intern să fie 

externalizată, caz în care aceasta se 

va desfășura în baza unui contract, 

având în vedere prevederile art. 3 din 

Hotărârea Camerei Auditorilor nr. 

88/2007, cu modificările și 

completările ulterioare.    

 

(2) În cadrul Fondului Proprietatea va 

fi organizat un departament de audit 

intern cu atribuţii de examinare 

obiectivă a ansamblului activităţilor 

societăţii, în scopul furnizării unei 

evaluări independente a 

managementului riscului, controlului 

şi proceselor de conducere ale 

acesteia. AFIA poate decide ca 

activitatea de audit intern să fie 

externalizată, caz în care aceasta se 

va desfășura în baza unui contract, 

având în vedere prevederile art. 3 din 

Hotărârea Camerei Auditorilor nr. 

88/2007, cu modificările și 

completările ulterioare, în 

conformitate cu prevederile legale 

aplicabile.    

Modificare cu rol de clarificare în 

scopul eliminării referințelor la 

prevederi abrogate, i.e. Hotărârea 

Camerei Auditorilor nr. 88/2007 

 


