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Corespondenta dintre Fondul Proprietatea SA si Autoritatea de Supraveghere
Financiara pe subiectul modificarii Actului Constitutiv
Prezentam in continuare corespondenta dintre Fondul Proprietatea SA („FP”) si Autoritatea de
Supraveghere Financiara („ASF”) pe subiectul modificarii Actului Constitutiv – mentionam ca modificarea
Actului Constitutiv este punctul 1 de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din
28 aprilie 2020:
Adresa

Scurta descriere

Pag.

Adresa FP din 30 ianuarie
2020, inregistrata la ASF sub
nr. RG/3283/31.01.2020

Inainte de demararea oricarei formalitati in legatura cu convocarea adunarii
actionarilor din 28 aprilie 2020, FP a solicitat punctul de vedere al ASF cu privire
la potentiale propuneri de modificare ale Actului Constitutiv pentru alinierea
acestuia la noua legislatie, solicitand comunicarea unui raspuns inaintea
convocarea adunarii actionarilor preconizata a avea loc in data de 26 februarie
2020.
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Adresa ASF nr. DRA 726.1 /
17.02.2020, inregistrata la FP
in 18 februarie 2020

ASF a comunicat FP ca “ASF analizeaza si ulterior autorizeaza modificarile
aduse actului constitutiv ce au fost aprobate de AGA” fara a comunica nicio o
observatie pentru textele propuse de catre FP.
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Adresa ASF nr. DRA 726.2 of
18.03.2020, inregistrata la FP
in 19 martie 2020

Dupa 20 de zile de la publicarea convocatorului pentru adunarea actionarilor,
ASF a comunicat o serie de observatii referitoare la propunerile de modificare
ale Actului Constitutiv incluse in convocatorul Adunarii Generale Extraordinare
a Actionarilor din 28 aprilie 2020.
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Adresa a fost transimsa de catre ASF dupa instaurarea starii de urgenta
datorate pandemiei (starea de urgenta a fost institutita initial prin Decretul nr.
195 / 16.03.2020 pentru 30 de zile incepand cu data de 16 martie 2020).

Adresa FP din data de 27
martie 2020, inregistrata la ASF
sub nr. RG/9828/30.03.2020

FP a raspuns ASF ca nu exista o posibilitate legala de modificare a
convocatorului publicat deja, fara reluarea intregii proceduri de convocare a unei
AGA distincte pentru aceeasi data cu AGA initiala, si ca propunerile vor fi avute
in vedere in cadrul unei viitoare adunari, mentionand faptul ca modificarile
Actului Constitutiv nu pot intra in vigoare fara avizul ASF.
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Adresa ASF din data de 23
aprilie 2020

ASF a comunicat punctul sau de vedere cu privire la riscurile pe care FP ar fi
putut sa si le asume in ceea ce priveste modificarea convocatorului si eventual
convocarea unei noi adunari in perioada starii de urgenta. Adresa a fost primita
cu mai putin de 24 de ore inainte de termenul limita de exprimare a votului prin
corespondenta (24 aprilie 2020, ora 11.00am).
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In vederea informarii investitorilor, ASF a solicitat ca aspectele referitoare la
modificarea din actului constitutiv invederate prin adresa nr. SI-DRA/
726.2/18.03.2020, precum și prezenta adresa sa fie aduse in atentia acestora
prin publicarea pe website-ul societății.
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F(YNDUI,
Va slam la dispozitie pentru orice alte detalii
suplimentare legate de modificarile Actului
Constitutiv pe care intentionam sa le supunem
aprobarii Adunarii Generale Extraordinare a
Actionarilor din 28 aprilie 2020. Convocarea
adunarii va avea Joe pe sau In jurul datei de 26
februarie 2020, motiv pentru care am aprecia
un raspuns din partea dvs. !nainte de 21
februarie 2020, daca este posibil.

We remain available for any further details
regarding the amendments of the Constitutive
Act that we intend to submit to the approval
of the Extraordinary Meeting of Shareholders
dated April 28, 2020. The conveying of the
meeting will take place on or around 26
February 2020 and we would appreciate a
response from yom part before 21 February
2020, if possible.

Cu stima,/With cm1sHJerm

Calin METE�,
Reprezentant permanent, Franklin Templeton lntemational Services S.a. r.1. Luxemburg,
in calitate de Administrator Unic al FONDUL PROPRIETATEA S.A./
Permanent representative, Franklin Templeton International Services S.a. r.I. Luxemburg,
as Sole Manager ofFONDUL PROPRIETATEA S.A.

FON DUL PROPRIETATEA S.A., fond de investitii a!ternativ • Cu sediul in Strada Buzesti nr, 78•80, etajut 7, se<:tor 1, Bucure�ti, cod po�tal 01 !017, Romania
•Codde ldentificare fiscalil (CIF): 18253260, lnregistrata la Registrul Comertutui sub nr. J40/21901/2005 • Capita\ social subscris: 3.959.264.762,44
RON, Capital social varsat: 3.770.082,340,44 RON• Tel.: + 40 21 200 9600; Fax: +40 21 200 9631; Email: office@fondulproprietatea.ro, Internet:
www. fondL1lproprie ta tea. ro

FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.a r.1.
Societe a responsabilite limitee
8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg
B.P. 169, L-2011 Luxembourg

FRANKLIN TEMPLETON
INVESTMENTS

Tel (352) 46 66 67-1
Fax (352) 46 66 76
E-mail: lucs(a)franklintempleton.com
www.franklintempleton.lu

considerare �i vom implementa toate
aspectele astfel cum au fost descrise in
Adresa ASF �i ca mcmna dintre
modificarile Actului Constitutiv astfel cum
sunt propuse, �i cum ar putea fi adoptate de
actionariii in data de 28 aprilie 2020, nu
intra in vigoare in absenta aprobarii
prealabile a ASF, potrivit art. 14 alin. (2)
din Regulamentul nr. 4/2010.

implement all aspects as described in the
FSA Address and that none of the changes
to the Constitutive Act as proposed, and
how they could be adopted by the
shareholders on 28 April 2020, does not
enter into force without the prior approval
of the FSA, according to art. 14 paragraph
(2) of Regulation no. 4/2010.

Subscrisa vom solicita aprobarea ASF cu
privire la modificarile Actului Constitutiv
supuse aprobarii actionarilor, ulterior datei
de 28 aprilie 2020.

The undersigned will request the FSA
approval regarding the changes to the
Constitutive Act subject to the approval of
the shareholders, after 28 April 2020.

Va ramanem la dispozitie pentru orice ale We remain at your disposal for any
necessary clarifications or information.
clarificari sau informatii necesare.
Cu stima,

With consideration,
Franklin Temple

mational ervices S.a.r.l.
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Către
FONDUL PROPRIETATEA SA
Bucureşti, str. Buzești nr. 78-80, clădirea Premium Point,
etajele 7-8, sector 1, c.p. 011017,
Fax: 021.200.96.31/32
Email: office@fondulproprietatea.ro
În atenția domnului Johan Meyer – Reprezentant permanent
al administratorului unic Franklin Templeton International Services S.À R.L.

Stimate domnule,
Având în vedere adresa Fondului Proprietatea SA înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/9828/30.03.2020 și
luând în considerare interpretările dvs. referitoare la titularii atribuției de completare a ordinii de zi și la
termenele aplicabile acestei operațiuni, facem următoarele precizări:
Față de argumentul invocat de Fondul Proprietatea SA pentru a justifica imposibilitatea modificării ordinii
de zi a A.G.E.A, reprezentat de împlinirea termenului de 15 zile de la data publicării convocatorului în
Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a prevăzut de art. 1171 alin. (2) din Legea nr. 31/1990,
menționăm că acel termen legal delimitează exclusiv perioada de timp în care acționarii pot cere
introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi.
În cazul modificării/completării ordinii de zi din inițiativa administratorilor aceasta poate fi realizată și
după împlinirea termenului de 15 zile anterior menționat însă, în acest caz, trebuie să fie respectat termenul
de 30 de zile prevăzut de art. 117 din Legea nr. 31/1990, potrivit căruia „Termenul de întrunire nu poate
fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a”.
În acest sens reținem drept exemple următoarele situații conturate în jurisprudență, prin care instanțele
competente în litigiile cu profesioniști au admis, chiar în lipsa unor prevederi legale exprese, posibilitatea
ca administratorii societăților să modifice/completeze în mod voluntar ordinea de zi a adunării generale a
acționarilor sub rezerva asigurării unei perioade de 30 de zile între data publicării noului convocator și
data ținerii AGA:
„Astfel, deși nici Legea nr. 31/1990 și nici dispozițiile cuprinse în Legea nr. 24/2017 ori în Regulamentul
C.N.V.M. nr. 6/2009 nu interzic expres administratorilor posibilitatea de a completa convocatorul inițial
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al unei adunări generale ale acționarilor, acestora nu le sunt aplicabile dispozițiile art. 1171 din Legea
nr. 31/1990, întrucât aceste norme stabilesc o excepție de la regula generală cuprinsă în art. 117 alin.
(2) din Legea nr. 31/1990, astfel încât se aplică numai în cazurile expres și limitativ prevăzute de lege.
În situația în care consiliul de administrație ori directoratul recurg la completarea convocatorului inițial
al unei adunări generale a acționarilor, aceștia trebuie să respecte prevederile art. 117 alin. (2) din Legea
nr. 31/1990 care impun ca termenul de întrunire a A.G.A să nu fie mai mic de 30 de zile de la publicarea
convocării în Monitorul oficial al României” (Curtea de Apel București, Dosarul nr. 2945/2/2018,
Sentința civilă nr. 578/15.02.2019).
„Cu referire la susținerea recurentei potrivit cu care prevederile art. 3 al Avizului ASF nr. 154/16.09.2014
sunt nelegale întrucât încalcă prevederile art. 1171 din Legea nr. 31/1990 și a fost emis după expirarea
termenului de 15 zile în care putea fi completată ordinea de zi a adunării generale convocată pentru data
de 20/21.10.2014, instanța de fond, primind argumentele intimatei ASF, a reținut că norma legală arătată
se adresează doar acționarilor care solicită introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, menționând
totodată că în situația în care convocarea se face de către consiliul de administrație, cum este cazul în
speță, devin incidente prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990, potrivit cu care, termenul de întrunire
nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial, Partea a IV-a” (Înalta
Curte de Casație și Justiție, Dosarul nr. 595/64/2014*, Decizia nr. 2045/18.05.2018).
În același sens, învederăm și o opinie exprimată în doctrina juridică în care autorul 1 a considerat
următoarele: „Conținutul convocatorului poate fi modificat (inclusiv în sensul restrângerii sau adăugării
de noi puncte pe ordinea de zi) de către cei care au convocat adunarea generală, după publicarea lui în
Monitorul Oficial, însă în acest caz trebuie reluate toate formalitățile de publicitate prevăzute în art. 117
din L.S. În mod excepțional, la cererea acționarilor și în condițiile articolului 117 1 din L.S., conținutul
convocatorului poate fi modificat (dar numai în sensul adăugării de noi puncte pe ordinea de zi) și după
publicarea lui în Monitorul Oficial și republicat fără obligația respectării termenului de 30 de zile din
alin. (2), dar numai dacă publicarea are loc cu cel puțin 10 zile înainte de data ținerii adunării anunțată
în convocatorul publicat inițial.
În speță, AGEA Fondului Proprietatea SA urmează să se desfășoare în data de 28.04.2020 (la prima
convocare), astfel încât reprezentanții emitentului, deși ar fi avut posibilitatea să modifice convocatorul
conform solicitărilor formulate de autoritate prin adresa nr. DRA/726.2/18.03.2020 și să-l publice până la
data de 28.03.20202, respectiv cu cel puțin 30 de zile înaintea datei desfășurării AGEA, ca efect a
interpretării eronate a prevederilor și termenelor legale aplicabile, nu au dat curs solicitării ASF.
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St. D. Cărpenaru, Gh. Piperea, S. David - Legea societăţilor - Comentariu pe articole – ediția 5 - pag. 380
Practic, până la data de 27.03.2020, având în vedere că Partea a IV-a a Monitorului Oficial nu se publică în zilele sâmbătă.
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Totodată, precizăm faptul cu data de referință stabilită pentru AGEA a fost 31.03.2020, astfel încât
societatea se încadra inclusiv în acest termen pentru publicarea modificărilor.
Cu toate că, așa cum rezultă și din răspunsul dvs., actul constitutiv va fi supus avizării A.S.F., astfel încât
nicio prevedere a acestuia nu va intra în vigoare fără avizul Autorității, suntem de opinie că modificarea
prevederilor acestuia astfel cum a fost solicitat prin adresa A.S.F. nr. SI-DRA/726.2/18.03.2020, în sensul
încadrării în prevederile legale incidente, ar fi putut fi realizate anterior transmiterii acestora spre avizare.
Față de situația prezentată, în vederea informării corespunzătoare a investitorilor, vă solicităm ca aspectele
referitoare la modificarea actului constitutiv învederate prin adresa nr. SI-DRA/726.2/18.03.2020 precum
și prezenta adresă să fie aduse în atenția acestora, prin publicarea celor două adrese pe website-ul societății
la rubrica aferentă materialelor AGEA Fondului Proprietatea SA din 28.04.2020.

Cu stimă,
Vicepreședinte
Gabriel Grădinescu
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