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TABEL COMPARATIV PROPUNERI DE MODIFICARE ACT CONSTITUTIV FONDUL PROPRIETATEA S.A 1.
- ADUNAREA GENERALA A ACȚIONARILOR 28 APRILIE 2020 Articol

Forma actuală

Propunere de modificare

Comentarii

Articolul 2

(1) Societatea "Fondul Proprietatea" - S.A., denumită în
continuare Fondul Proprietatea, este persoană juridică
română, având forma juridică de societate pe acţiuni.

(1) Societatea "Fondul Proprietatea" - S.A., denumită în
continuare Fondul Proprietatea, este persoană juridică
română, având forma juridică de societate pe acţiuni.

(2) Fondul Proprietatea se organizează, funcţionează şi îşi
încetează activitatea conform prevederilor Legii nr.
247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi
justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu
modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.
297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi
completările ulterioare, şi ale Legii nr. 31/1990 privind
societăţile, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.

(2) Fondul Proprietatea se organizează, funcţionează şi îşi
încetează activitatea conform prevederilor legale în
vigoareLegii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile
proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente,
cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.
297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi
completările ulterioare, şi ale Legii nr. 31/1990 privind
societăţile, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.

Aceste modificări sunt impuse de intrarea
în vigoare a Legii nr. 243/2019 privind
reglementarea fondurilor de investiții
alternative și completarea unor acte
normative („Legea nr. 243/2019”), în
baza căreia s-a schimbat încadrarea
juridică a FP (din AOPC în FIA, potrivit
art. 80 alin. (1)).

(3) Fondul Proprietatea este înfiinţat ca alt organism de
plasament colectiv (A.O.P.C.), de tip închis, astfel cum
este definit la art. 114 alin. (1) lit. b) din Legea nr.
297/2004, cu modificările şi completările ulterioare si
este calificat ca Fond de Investitii Alternativ astfel cum
este definit de Legea nr. 74/2015 privind administratorii
de fonduri de investitii alternative care a implementat in
Romania Directiva 2011/61/UE privind administratorii
de fonduri de investitii alternative, astfel cum a fost
modificata.

(3) Fondul Proprietatea este înfiinţat ca fond de investiții
alternativ (F.I.A.), alt organism de plasament colectiv
(A.O.P.C.), destinat investitorilor de retail, constituit ca o
societate de investiții de tip închis astfel cum este definit
la art. 114 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004, cu
modificările şi completările ulterioare si este calificat ca
Fond de Investitii Alternativ astfel cum este definit de
Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de
investitii alternative care a implementat in Romania
Directiva 2011/61/UE privind administratorii de fonduri
de investitii alternative, astfel cum a fost modificata.

(1) Sediul social al Fondului Proprietatea este în
municipiul Bucureşti, str. Buzești nr. 78-80, etaj 7,
sectorul 1. Sediul social poate fi schimbat în altă locaţie
din România, pe baza unei decizii a societăţii de
administrare (AFIA), în condiţiile art. 21 alin. (3) pct.
(xii).

(1) Sediul social al Fondului Proprietatea este în
municipiul Bucureşti, str. Buzești nr. 78-80, etaj 7, sectorul
1. Sediul social poate fi schimbat în altă locaţie din
România, pe baza unei decizii a societăţii de administrare
(AFIA), în condiţiile art. 21 alin. (43) pct. (xii).

Articolul 3

1 Dacă

Modificarea este doar o corectură a unei
erori de redactare, privind o trimitere la un
alt alineat al aceluiași articol din Actul
Constitutiv.

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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(2) Societatea poate înfiinţa sedii secundare de tipul
sucursalelor, reprezentanţelor, punctelor de lucru sau
altor unităţi fără personalitate juridică, în condiţiile
prevăzute de lege.
Articolul 8
alineat (2)

(2) Capitalul social va putea fi majorat, în condițiile legii,
prin:
a) prin emisiunea de acțiuni noi in schimbul unor aporturi
in numerar;

Articolul 12

(2) Societatea poate înfiinţa sedii secundare de tipul
sucursalelor, reprezentanţelor, punctelor de lucru sau altor
unităţi fără personalitate juridică, în condiţiile prevăzute
de lege.
(2) Capitalul social va putea fi majorat, în condițiile legii
prin:
a) prin emisiunea de acțiuni noi in schimbul unor
aporturi in numerar;

b) încorporarea rezervelor, cu excepţia rezervelor legale
şi a rezervelor constituite din reevaluarea patrimoniului,
precum şi a beneficiilor sau a primelor de emisiune.

b) prin încorporarea rezervelor, cu excepţia rezervelor
legale şi a rezervelor constituite din reevaluarea
patrimoniului, precum şi a beneficiilor sau a primelor de
emisiune.

(1) Adunările generale ale acţionarilor sunt ordinare şi
extraordinare.

(1) Adunările generale ale acţionarilor sunt ordinare şi
extraordinare.

(2) Adunarea generală ordinară a acţionarilor are
următoarele competenţe, atribuţii şi funcţii:

(2) Adunarea generală ordinară a acţionarilor are
următoarele competenţe, atribuţii şi funcţii:

a) discută, aprobă sau modifică situaţiile financiare
anuale după analizarea rapoartelor AFIA si ale
auditorului financiar;

a) discută, aprobă sau modifică situaţiile financiare anuale
după analizarea rapoartelor AFIA si ale auditorului
financiar;

b) stabileşte repartizarea profitului net şi stabileşte
dividendele;

b) stabileşte repartizarea profitului net şi stabileşte
dividendele;

c) numeşte membrii Comitetului reprezentanţilor (CR) şi
îi revocă din funcţie;

c) numeşte membrii Comitetului reprezentanţilor (CR) şi
îi revocă din funcţie;

d) numeşte AFIA în conformitate cu prevederile legale şi
revocă mandatul acordat acesteia;

d) numeşte AFIA în conformitate cu prevederile legale şi
revocă mandatul acordat acesteia;

e) numeşte şi revocă auditorul financiar şi fixează durata
minimă a contractului de audit financiar;

e) numeşte şi revocă auditorul financiar şi fixează durata
minimă a contractului de audit financiar;

f) stabileşte nivelul remuneraţiei membrilor Comitetului
reprezentanţilor, a AFIA si a auditorului financiar pentru
servicii de audit financiar aferente exerciţiul financiar
curent;

f) stabileşte nivelul remuneraţiei membrilor Comitetului
reprezentanţilor, a AFIA și a auditorului financiar pentru
servicii de audit financiar aferente exerciţiul financiar
curent;

g) se pronunţă asupra gestiunii AFIA şi îi evaluează
performanţele şi o descarcă de gestiune;

g) se pronunţă asupra gestiunii AFIA şi îi evaluează
performanţele şi o descarcă de gestiune;

Modificarea este doar o corectură a unei
erori de redactare.

(a) Introducerea literei (l) la alineatul
al doilea: intenționăm introducerea
aprobării de către AGA a încheierii
tranzacțiilor semnificative cu părți
afiliate, în cazul în care valoarea
acestora depășește 5% din valoarea
activului net, pentru a alinia
guvernanță corporativă la nivelul FP
cu cea practicată în sistemul din UK,
având în vedere faptul că certificatele
de depozit având ca suport acțiuni
emise de FP sunt tranzacționate pe
London Stock Exchange.
De asemenea, considerăm că
aprobarea de către AGA a
tranzacțiilor semnificative cu părți
afiliate sporește transparența față de
acționari și anticipează poziția
emitenților față de astfel de tranzacții
odată ce va intra în vigoare proiectul
de modificare a Legii nr. 24/2017
privind emitenții de instrumente
financiare și operațiuni de piață prin
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h) hotărăşte cu privire la acţionarea în justiţie a AFIA şi
a auditorului financiar, după caz, pentru pagube pricinuite
Fondului Proprietatea;

h) hotărăşte cu privire la acţionarea în justiţie a AFIA şi a
auditorului financiar, după caz, pentru pagube pricinuite
Fondului Proprietatea;

i) aproba strategia şi politicile de dezvoltare ale Fondului
Proprietatea;

i) aproba strategia şi politicile de dezvoltare ale Fondului
Proprietatea;

j) stabileşte bugetul anual de venituri şi cheltuieli pe
exerciţiul financiar următor;

j) stabileşte bugetul anual de venituri şi cheltuieli pe
exerciţiul financiar următor;

k) hotărăşte cu privire la gajarea, închirierea sau
constituirea de garanţii reale mobiliare ori ipotecare
asupra bunurilor proprietate a Fondului Proprietatea;

k) hotărăşte cu privire la gajarea, închirierea sau
constituirea de garanţii reale mobiliare ori ipotecare asupra
bunurilor proprietate a Fondului Proprietatea;

l) hotărăşte în orice alte probleme privind Fondul
Proprietatea, conform atribuţiilor legale.

l) aprobă tranzacțiile semnificative cu părți afiliate, în
situația în care valoarea acestora este mai mare de 5% din
valoarea activului net, la propunerea AFIA;

care se transpune Shareholder’s
Rights Directive (SRD II).
(b) Eliminarea abrevierilor “S.A.” la
litera (h) de la al treilea alineat:
această modificare este justificată de
rațiuni de simplificare și cursivitate a
textului
Actului
Constitutiv,
urmărindu-se eliminarea abrevierii în
întreg textul Actului Constitutiv.

ml) hotărăşte în orice alte probleme privind Fondul
Proprietatea, conform atribuţiilor legale.
(3) Adunarea generală extraordinară a acţionarilor are
dreptul de a hotărî cu privire la:
a) înfiinţarea sau desfiinţarea unor sedii secundare:
sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea unităţi
fără personalitate juridică;
b) majorarea capitalului social;
c) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin
emisiune de noi acţiuni;
d) conversia acţiunilor dintr-o categorie în alta;
e) conversia unei categorii de obligaţiuni în altă categorie
sau în acţiuni;
f) emisiunea de obligaţiuni;
g) aprobarea admiterii la tranzacţionare şi desemnarea
pieţei reglementate pe care vor fi tranzacţionate acţiunile
Fondului Proprietatea;
h) încheierea actelor de dobândire, înstrăinare, schimb
sau de constituire în garanţie, având ca obiect active
imobilizate ale Fondul Proprietatea S.A., a căror valoare

(3) Adunarea generală extraordinară a acţionarilor are
dreptul de a hotărî cu privire la:
a) înfiinţarea sau desfiinţarea unor sedii secundare:
sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea unităţi
fără personalitate juridică;
b) majorarea capitalului social;
c) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin
emisiune de noi acţiuni;
d) conversia acţiunilor dintr-o categorie în alta;
e) conversia unei categorii de obligaţiuni în altă categorie
sau în acţiuni;
f) emisiunea de obligaţiuni;
g) aprobarea admiterii la tranzacţionare şi desemnarea
pieţei reglementate pe care vor fi tranzacţionate acţiunile
Fondului Proprietatea;
h) încheierea actelor de dobândire, înstrăinare, schimb sau
de constituire în garanţie, având ca obiect active
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depăşeşte, individual sau cumulat, pe durata unui
exerciţiu financiar 20% din totalul activelor imobilizate
ale Fondul Proprietatea S.A., mai puţin creanţele;
i) schimbarea sistemului de administrare a Fondului
Proprietatea;
j) limitarea sau ridicarea dreptului de preferinţă al
acţionarilor;
k) aprobarea Declaraţiei de Politică Investiţională;
l) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare
altă hotărâre pentru care este cerută, prin lege sau prin
prezentul Act constitutiv, aprobarea adunării generale
extraordinare a acţionarilor.

Articolul 14
alineatele (1),
(2) și (7)

(1) La prima convocare, pentru validitatea deliberărilor
adunării generale ordinare a acţionarilor este necesară
prezenţa acţionarilor care să reprezinte cel puţin o pătrime
din totalul actiunilor care dau drept de vot. Hotărârile
adunării generale ordinare a acţionarilor se iau cu
majoritatea voturilor exprimate.
(2) Dacă adunarea generală ordinară a acţionarilor nu
poate lucra din cauza lipsei cvorumului reglementat la
alin. (1), adunarea ce se va întruni la o a doua convocare
poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a
celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit,
luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate
.......................................................................................
(7) În ziua şi la ora stabilite în convocare, şedinţa adunării
generale a acţionarilor va fi deschisă de reprezentantul
permanent al AFIA sau, în lipsa acestuia, de cel care îi
ţine locul. Reprezentantul legal al AFIA sau o persoană
desemnată de acesta va fi presedintele adunarii. La
adunarea generală vor participa şi membrii Comitetului
reprezentanţilor.

imobilizate ale Fondul Proprietatea S.A., a căror valoare
depăşeşte, individual sau cumulat, pe durata unui exerciţiu
financiar 20% din totalul activelor imobilizate ale Fondul
Proprietatea S.A, mai puţin creanţele;
i) schimbarea sistemului de administrare a Fondului
Proprietatea;
j) limitarea sau ridicarea dreptului de preferinţă al
acţionarilor;
k) aprobarea Declaraţiei de Politică Investiţională;
l) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare
altă hotărâre pentru care este cerută, prin lege sau prin
prezentul Act constitutiv, aprobarea adunării generale
extraordinare a acţionarilor.
(1) La prima convocare, pentru validitatea deliberărilor
adunării generale ordinare a acţionarilor este necesară
prezenţa acţionarilor care să reprezinte cel puţin o pătrime
din totalul acțiunilor care dau drept de vot. Hotărârile
adunării generale ordinare a acţionarilor se iau cu
majoritatea voturilor deţinute de acţionarii prezenţi sau
reprezentaţiexprimate.
(2) Dacă adunarea generală ordinară a acţionarilor nu
poate lucra din cauza lipsei cvorumului reglementat la alin.
(1), adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate
să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei
dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând
hotărâri cu majoritatea voturilor deţinute de acţionarii
prezenţi sau reprezentaţiexprimate.
............................................................................................
(7) În ziua şi la ora stabilite în convocare, şedinţa adunării
generale a acţionarilor va fi deschisă de reprezentantul
permanent al AFIA sau, în lipsa acestuia, de cel care îi ţine
locul. Reprezentantul permanent legal al AFIA sau o
persoană desemnată de acesta va fi președintele adunării.

(a) Modificarea de la alineatele (1) și
(2): intenționăm să introducem
aceeași formulă de calcul a majorității
de adoptare a unei hotărâri AGOA cu
cea folosită în cazul adoptării hotărârii
AGEA, respectiv totalul voturilor
“pentru” raportat la suma voturilor
“pentru” + voturile “împotrivă” +
voturile “abținere” + voturile anulate
+ voturile neexprimate deloc.
Având în vedere că prin modificarea
formulei de vot, se introduce o cerință
mai ridicată de majoritate, considerăm
că modificarea formulei de vot pentru
adoptarea hotărârilor AGOA este în
linie cu prevederile art. 112 alin. (1)
din Legea nr. 31/1990 privind
societățile,
potrivit
căruia:
“Hotărârile
adunării
generale
ordinare se iau cu majoritatea
voturilor exprimate. Actul constitutiv
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La adunarea generală vor participa şi membrii Comitetului
reprezentanţilor.

poate prevedea cerinţe mai ridicate de
cvorum şi majoritate”.
Scopul acestei modificări este de a
evita repetarea situației create la
AGOA din 4 septembrie 2019, când,
din cauza formulei de vot pentru
AGOA, au fost aprobate ambele
puncte de pe ordinea de zi pentru
alegerea unui membru al Comitetului
Reprezentanților FP, deși exista o
singură pozițiă vacantă.
(b) Modificarea de la alineatul (7):
potrivit cerinței legale descrise în art.
15313 din Legea nr. 31/1990 privind
societățile,
Franklin Templeton
International S.a.r.l. Luxembourg, în
calitate de administrator unic al FP,
persoană juridică, a numit mai multe
persoane fizice în calitate de
reprezentanți permanenți. Legal,
reprezentarea unei persoane juridice
de către o persoană fizică, se
circumscrie instituției juridice de
reprezentare legală. Modificarea pe
care am introdus-o are astfel scopul de
a evidenția faptul că reprezentanții
permanenți sunt persoanele numite de
Administratorul
Unic
pentru
administrarea FP.

Articolul 15
alineat (2)

(2) Orice acţionar va avea dreptul de a formula propuneri
cu privire la membrii Comitetului reprezentanţilor.
Membrii Comitetului reprezentanţilor pot fi acţionari ai
Fondului Proprietatea sau alte persoane desemnate de
acţionari şi trebuie să aibă experienţa şi cunoştinţele
corespunzătoare pentru a primi rapoartele AFIA şi ale
consultanţilor şi de a emite judecăţi pe baza informaţiilor
primite în legătură cu administrarea Fondului

(2) Orice acţionar va avea dreptul de a formula propuneri
cu privire la membrii Comitetului reprezentanţilor.
Candidatura va fi însoțită de chestionarul cu privire la
independența candidatului, completat și semnat de
candidat, al cărui format va fi disponibil în cadrul
materialelor informative, urmând ca acest chestionar să fie
adus la cunoștința acționarilor. Membrii Comitetului
reprezentanţilor pot fi acţionari ai Fondului Proprietatea

Completarea de către candidații la
posturile de membri ai Comitetului
Reprezentanților a unor chestionare
privind independența lor este deja o
practică existentă la nivelul FP, astfel că,
prin această completare, urmărim să
sporim transparența procesului de selecție
față de acționarii FP.
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Articolul 17
alineatele (11)
și (21)

Proprietatea, în limitele obiectivelor şi ale principiilor
stabilite de politica de investiţii, precum şi de legile şi
regulamentele aplicabile. De asemenea, membrii
Comitetului reprezentanţilor trebuie să aibă calificarea
corespunzătoare pentru a decide (dacă este necesar, cu
ajutorul unui consultant independent) dacă tranzacţiile
propuse de AFIA, care necesită aprobarea Comitetului
reprezentanţilor, sunt realizate în avantajul acţionarilor.

sau alte persoane desemnate de acţionari şi trebuie să aibă
experienţa şi cunoştinţele corespunzătoare pentru a primi
rapoartele AFIA şi ale consultanţilor şi de a emite judecăţi
pe baza informaţiilor primite în legătură cu administrarea
Fondului Proprietatea, în limitele obiectivelor şi ale
principiilor stabilite de politica de investiţii, precum şi de
legile şi regulamentele aplicabile. De asemenea, membrii
Comitetului reprezentanţilor trebuie să aibă calificarea
corespunzătoare pentru a decide (dacă este necesar, cu
ajutorul unui consultant independent) dacă tranzacţiile
propuse de AFIA, care necesită aprobarea Comitetului
reprezentanţilor, sunt realizate în avantajul acţionarilor.

(11) Monitorizează, pe baza informaţiilor şi rapoartelor
primite de la AFIA, următoarele:

(11) Monitorizează, pe baza informaţiilor şi rapoartelor
primite de la AFIA, următoarele:

- lista conţinând investiţiile de portofoliu şi procentajul
aferent fiecărui tip de investiţii;

- lista conţinând investiţiile de portofoliu şi procentajul
aferent fiecărui tip de investiţii;

- lista cu tranzacţiile majore din portofoliul Fondului
Proprietatea pentru perioada revizuită;

- lista cu tranzacţiile majore din portofoliul Fondului
Proprietatea pentru perioada revizuită;

- profitul total al portofoliului şi compararea profitului cu
reperul din piaţă adecvat;

- profitul total al companiilor din portofoliului şi
compararea profitului cu reperul din piaţă adecvat;

- compararea profitului obţinut cu obiectivul iniţial;

- compararea profitului obţinut cu obiectivul iniţial;

- gradul de îndeplinire cu politica de investiţii, inclusiv,
in mod specific, gradul in care oricare dintre criteriile de
performanta cuprinse in politica de investii sunt atinse,
precum şi orice modificări şi acţiuni întreprinse pentru a
atinge astfel de obiective si a imbunatati rezultatele
investiționale;

- gradul de îndeplinire cu politica de investiţii, inclusiv, în
mod specific, gradul în care oricare dintre criteriile de
performanță cuprinse în politica de invesții sunt atinse,
precum şi orice modificări şi acţiuni întreprinse pentru a
atinge astfel de obiective și a îmbunătăți rezultatele
investiționale;

- raportul de evaluare a îndeplinirii activităţii.

- raportul de evaluare a îndeplinirii activităţii.

Comitetul reprezentanţilor va întocmi şi prezenta
adunării generale a acţionarilor un raport anual privind
activitatea de monitorizare desfăşurată sau un raport
referitor la o alta perioada stabilita de catre adunarea
generala a actionarilor.

Comitetul reprezentanţilor va întocmi şi prezenta adunării
generale a acţionarilor un raport anual privind activitatea
de monitorizare desfăşurată sau un raport referitor la o altă
perioadă stabilită de către adunarea generală a acționarilor.

(a) Modificarea din alineatul (11): are
scopul de a descrie mai precis
tipul/metoda de monitorizare și
raportare pe care AFIA o realizează
către Comitetul reprezentanților cu
privire la companiile FP din
portofoliu.
(b) Modificarea din alineatul (21): are
scopul de a alinia prevederile din
Actul Constitutiv cu denumirea
corectă a contractului de administrate
încheiat între FP și AFIA.
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(21) Este responsabil de monitorizarea performanţei
AFIA potrivit contractului de administrare a investiţiilor.
Articolul 19

(21) Este responsabil de monitorizarea performanţei AFIA
potrivit contractului de administrare a investițiilor.

(1) Acționarii Fondului Proprietatea S.A. desemnează
Administratorul de Fonduri de Investiții Alternative
(AFIA) în vederea administrării acestuia. AFIA exercită
și calitatea de administrator unic.

(1) Acționarii Fondului Proprietatea S.A. desemnează
Administratorul de Fonduri de Investiții Alternative
(AFIA) în vederea administrării acestuia. AFIA exercită și
calitatea de administrator unic

(2) AFIA este aleasă de către adunarea generală a
acţionarilor, cu respectarea prevederilor legale şi a
prevederilor prezentului act constitutiv.

(2) AFIA este aleasă de către adunarea generală a
acţionarilor, cu respectarea prevederilor legale şi a
prevederilor prezentului act constitutiv.

(3) Mandatul A.F.I.A. este de 2 ani. A.F.I.A. va convoca
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor care va avea
loc cu cel puţin 6 luni anterior expirării mandatului
A.F.I.A. și va asigura includerea pe ordinea de zi a
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor a punctelor ce
vor acorda opțiunea de (i) aprobare a reînnoirii
mandatului A.F.I.A. și (ii) numirea unui nou A.F.I.A., în
conformitate cu prevederile legale în vigoare, acționarii
având dreptul să propună candidați pentru poziția
respectivă; ordinea de zi va include şi prevederi pentru
autorizarea negocierii și semnării contractului aferent de
administrare a investiţiilor şi îndeplinirea tuturor
formalităţilor relevante pentru autorizarea şi finalizarea
legală a respectivei numiri.

(3) Mandatul AFIA este de 2 ani. AFIA va convoca
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor care va avea
loc cu cel puţin 6 luni anterior expirării mandatului său
AFIA și va asigura includerea pe ordinea de zi a Adunării
Generale Ordinare a Acţionarilor a punctelor ce vor acorda
opțiunea de (i) a aprobariie a reînnoirii mandatului AFIA.
În situația în care acest punct este respins, AFIA sau
Comitetul Reprezentanților va convoca imediat Adunarea
Generală Ordinară a Acţionarilor pentru numirea unui nou
AFIA, în conformitate cu prevederile legale în vigoare,
acționarii având dreptul să propună candidați pentru
poziția respectivă; ordinea de zi va include şi prevederi
pentru autorizarea negocierii și semnării contractului
aferent de administrare a investițiilor şi îndeplinirea
tuturor formalităţilor relevante pentru autorizarea şi
finalizarea legală a respectivei numiri.

(4) Societatea numită AFIA a Fondului Proprietatea
trebuie să accepte în mod expres această calitate,
semnând contractul de administrare, şi trebuie să fie
asigurată pentru răspundere profesională.
(5) Contractul de administrare a investiţiilor poate fi
modificat sau înlocuit în condiţiile articolelor 12 şi 14, cu
aprobarea acţionarilor. Orice modificare sau înlocuire a
contractului de administrare a investiţiilor va fi semnată
în numele Fondului Proprietatea de către preşedintele
Comitetului Reprezentanţilor sau de către un membru al
Comitetului Reprezentanţilor împuternicit de către
preşedinte.

(a) Modificarea din alineatul (3):
intenționăm să eliminăm introducerea
pe ordinea de zi a unor puncte de vot
alternative, pentru a evita voturi
afirmative/negative pentru ambele
astfel de puncte. Astfel, acționarii vor
avea inițial dreptul de a-și exprima
opțiunea cu privire la continuarea
mandatului în curs al AFIA, iar, în
cazul în care se votează împotriva
continuării mandatului, AFIA va
organiza o altă AGOA pentru alegerea
unui nou AFIA.
(b) Modificările din alineatele (4) și (5):
sunt justificate de uniformizarea
limbajului utilizat în întregul Act
Constitutiv, respectiv pentru a alinia
prevederile din Actul Constitutiv cu
denumirea corectă a contractului de
administrate încheiat între FP și
AFIA.

(4) Societatea numită AFIA a Fondului Proprietatea
trebuie să accepte în mod expres această calitate, semnând
contractul de administrare, şi trebuie să fie asigurată pentru
răspundere profesională.
(5) Contractul de administrare a investițiilor poate fi
modificat sau înlocuit în condiţiile articolelor 12 şi 14, cu
aprobarea acţionarilor. Orice modificare sau înlocuire a
contractului de administrare a investițiilor va fi semnată în
numele Fondului Proprietatea de către preşedintele
Comitetului Reprezentanţilor sau de către un membru al
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Comitetului Reprezentanţilor
preşedinte.
Articolul 21
alineat (4)

împuternicit de

către

(4) Suplimentar atribuţiilor AFIA prevăzute de legea
aplicabilă, aceasta va fi obligată:

(4) Suplimentar atribuţiilor AFIA prevăzute de legea
aplicabilă, aceasta va fi obligată:

(i) să stabilească o dată de referinţă pentru acţionarii care
au drept la vot în cadrul adunării generale, conform legii,
şi să stabilească textul înştiinţării de convocare a adunării
generale, după ce a obţinut aprobarea prealabilă a
Comitetului reprezentanţilor cu privire la conţinutul
acesteia şi după ce a adăugat pe ordinea de zi orice subiect
solicitat de către Comitetul reprezentanţilor;

(i) să stabilească o dată de referinţă pentru acţionarii care
au drept la vot în cadrul adunării generale, conform legii,
şi să stabilească textul înştiinţării de convocare a adunării
generale, după ce a obţinut aprobarea prealabilă a
Comitetului reprezentanţilor cu privire la conţinutul
acesteia şi după ce a adăugat pe ordinea de zi orice subiect
solicitat de către Comitetul reprezentanţilor;

(ii) la cererea scrisă a oricărui acţionar, depusă anterior
datei adunării generale a acţionarilor, să ofere răspunsuri,
după ce a obţinut aprobarea prealabilă a Comitetului
reprezentanţilor, despre aspectele privitoare la activitatea
Fondului Proprietatea;

(ii) la cererea scrisă a oricărui acţionar, depusă anterior
datei adunării generale a acţionarilor, să ofere răspunsuri,
după ce a obţinut aprobarea prealabilă a Comitetului
reprezentanţilor, despre aspectele privitoare la activitatea
Fondului Proprietatea;

(iii) să se asigure că, în cazul în care acest lucru este
solicitat din partea oricărui acţionar, să fie pusă la
dispoziţia acestuia o copie a procesului-verbal al adunării
generale şi, de asemenea, după ce convocarea şedinţei
adunării generale ordinare anuale a acţionarilor este
publicată, să pună la dispoziţia acţionarilor situaţiile
financiare ale societăţii şi rapoartele auditorilor şi al
S.A.I;

(iii) să se asigure că, în cazul în care acest lucru este
solicitat din partea oricărui acţionar, să fie pusă la
dispoziţia acestuia o copie a procesului-verbal al adunării
generale şi, de asemenea, după ce convocarea şedinţei
adunării generale ordinare anuale a acţionarilor este
publicată, să pună la dispoziţia acţionarilor situaţiile
financiare ale societăţii şi rapoartele auditorilor şi al
AFIAS.A.I.;

(iv) să pregătească situaţiile financiare anuale, să
întocmească raportul privitor la activitatea anuală, să
verifice raportul auditorilor, să le prezinte Comitetului
reprezentanţilor înainte de a fi transmise mai departe
adunării generale a acţionarilor spre aprobare şi să
propună repartizarea profitului, după ce a obţinut
aprobarea prealabilă a Comitetului reprezentanţilor;

(iv) să pregătească situaţiile financiare anuale, să
întocmească raportul privitor la activitatea anuală, să
verifice raportul auditorilor, să le prezinte Comitetului
reprezentanţilor înainte de a fi transmise mai departe
adunării generale a acţionarilor spre aprobare şi să propună
repartizarea profitului, după ce a obţinut aprobarea
prealabilă a Comitetului reprezentanţilor;

(v) să gestioneze relaţia cu Depozitarul central cu privire
la funcţiile Registrului acţionarilor;

(v) să gestioneze relaţia cu Depozitarul central cu privire
la funcţiile Registrului acţionarilor;

(vi) să pregătească un raport anual privitor la administrare
si la politica de afaceri a Fondului Proprietatea, ce va fi

(vi) să pregătească un raport anual privitor la administrare
și la politica de afaceri a Fondului Proprietatea, ce va fi

(a) Modificările de la literele (iii), (ix) și
(x): sunt justificate de uniformizarea
limbajului utilizat în întregul Act
Constitutiv..
(b) Introducerea literei (xvii): este
justificată de aceleași argumente
descrise pentru introducerea literei (l)
la alineatul al doilea al Articolului 12,
repectiv anticiparea intrării în vigoare
a regulilor de guvernanță corporativă
care vor fi impuse de SRD II și
armonizarea cu practica societăților
listate pe LSE. Astfel, dacă valoarea
tranzacțiilor cu părți afiliate se va
încadra între 0,25% și 5% din valoarea
activului net, AFIA va solicita
aprobarea
Comitetului
reprezentanților, iar dacă valoarea
depășește 5%, AFIA va solicita
aprobarea AGA.
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prezentat Comitetului reprezentanţilor pentru a fi aprobat
înainte de a fi trimis adunării generale a acţionarilor;

prezentat Comitetului reprezentanţilor pentru a fi aprobat
înainte de a fi trimis adunării generale a acţionarilor;

(vii) să propună aprobării prealabile a Comitetului
reprezentanţilor şi, ulterior acesteia, aprobării adunării
generale a acţionarilor bugetul anual de venituri şi
cheltuieli şi planul de afaceri;

(vii) să propună aprobării prealabile a Comitetului
reprezentanţilor şi, ulterior acesteia, aprobării adunării
generale a acţionarilor bugetul anual de venituri şi
cheltuieli şi planul de afaceri;

(viii) să aprobe externalizarea unor anumite activităţi, în
limitele bugetului aprobat, respectiv delegarea exercitării
unor anumite atribuţii, sub condiţia respectării legislației
aplicabile;

(viii) să aprobe externalizarea unor anumite activităţi, în
limitele bugetului aprobat, respectiv delegarea exercitării
unor anumite atribuţii, sub condiţia respectării legislației
aplicabile;

(ix) pe baza propunerii Comitetului Reprezentanților, să
supună aprobării adunării generale extraordinare a
acționarilor încheierea actelor de dobândire, înstrăinare,
schimb sau de constituire în garanţie, având ca obiect
active imobilizate ale Fondul Proprietatea S.A., a căror
valoare depăşeşte, individual sau cumulat, pe durata unui
exerciţiu financiar 20% din totalul activelor imobilizate
ale Fondul Proprietatea S.A., mai puţin creanţele.

(ix) pe baza propunerii Comitetului Reprezentanților, să
supună aprobării adunării generale extraordinare a
acționarilor încheierea actelor de dobândire, înstrăinare,
schimb sau de constituire în garanţie, având ca obiect
active imobilizate ale Fondul Proprietatea S.A., a căror
valoare depăşeşte, individual sau cumulat, pe durata unui
exerciţiu financiar 20% din totalul activelor imobilizate ale
Fondul Proprietatea S.A., mai puţin creanţele;

(x) să încheie acte de dobândire, înstrăinare, schimb sau
de constituire în garanţie, având ca obiect active
imobilizate ale Fondul Proprietatea S.A., a căror valoare
nu depăşeşte, individual sau cumulat, pe durata unui
exerciţiu financiar 20% din totalul activelor imobilizate
ale Fondul Proprietatea S.A., mai puţin creanţele, fără
aprobarea adunării generale ordinare sau extraordinare a
acționarilor;

(x) să încheie acte de dobândire, înstrăinare, schimb sau
de constituire în garanţie, având ca obiect active
imobilizate ale Fondul Proprietatea S.A., a căror valoare
nu depăşeşte, individual sau cumulat, pe durata unui
exerciţiu financiar 20% din totalul activelor imobilizate
ale Fondul Proprietatea S.A., mai puţin creanţele, fără
aprobarea adunării generale ordinare sau extraordinare a
acționarilor;

(xi) să propună adunării generale ordinare a acţionarilor
încheierea contractului de audit financiar conform
prevederilor legale în vigoare, după obţinerea aprobării
prealabile a Comitetului reprezentanţilor, precum şi să
aprobe procedura de audit intern şi planul de audit;

(xi) să propună adunării generale ordinare a acţionarilor
încheierea contractului de audit financiar conform
prevederilor legale în vigoare, după obţinerea aprobării
prealabile a Comitetului reprezentanţilor, precum şi să
aprobe procedura de audit intern şi planul de audit;

(xii) să decidă mutarea sediului social, cu condiţia ca
sediul social să fie în oricare moment înregistrat pe
teritoriul României;

(xii) să decidă mutarea sediului social, cu condiţia ca
sediul social să fie în oricare moment înregistrat pe
teritoriul României;
(xiii) să pună la dispoziţia Comitetului reprezentanţilor
rapoartele, precum şi orice alte documente necesare
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(xiii) să pună la dispoziţia Comitetului reprezentanţilor
rapoartele, precum şi orice alte documente necesare
exercitării de către acesta a activităţii de monitorizare, în
conformitate cu art. 17 alin. (11);
(xiv) să informeze de îndată Comitetul reprezentanţilor
despre orice litigiu sau încălcare a legislaţiei privind
valorile mobiliare, cu privire la AFIA, despre orice
operaţiune care poate constitui încălcare a politicii de
investiţii şi despre planurile/măsurile corective pentru
abordarea acestor chestiuni;
(xv) să solicite convocarea adunării generale
extraordinare a acţionarilor pentru ca aceasta din urmă să
decidă ori de câte ori apare o situaţie în care există o
divergenţă de opinii între Comitetul reprezentanţilor şi
AFIA, care nu poate fi rezolvată ca urmare a dialogului
dintre cele două organe statutare;
(xvi) sa propune Comitetului Reprezentantilor
recomandarea adunării generale extraordinare a
acţionarilor pentru numirea intermediarului ofertei
publice, precum şi remuneraţia acestuia, la momentul la
care va fi necesară numirea unei astfel de societăţi în
legătură cu admiterea la tranzacţionare a Fondului
Proprietatea.

Articolul 24
alineatele (1)
și (10)

(1) Situatiile financiare ale Fondului Proprietatea sunt
supuse auditului financiar. Totodată, Fondul Proprietatea
îşi va organiza auditul intern în conformitate cu
prevederile legale în vigoare.
..........................................................................................
(10) Auditul intern va raporta trimestrial Comitetului
reprezentanţilor şi AFIA despre scopul activităţii de audit
intern, autoritatea, responsabilitatea şi execuţia conform

exercitării de către acesta a activităţii de monitorizare, în
conformitate cu art. 17 alin. (11);
(xiv) să informeze de îndată Comitetul reprezentanţilor
despre orice litigiu sau încălcare a legislaţiei privind
valorile mobiliare, cu privire la AFIA, despre orice
operaţiune care poate constitui încălcare a politicii de
investiţii şi despre planurile/măsurile corective pentru
abordarea acestor chestiuni;
(xv) să solicite convocarea adunării generale extraordinare
a acţionarilor pentru ca aceasta din urmă să decidă ori de
câte ori apare o situaţie în care există o divergenţă de opinii
între Comitetul reprezentanţilor şi AFIA, care nu poate fi
rezolvată ca urmare a dialogului dintre cele două organe
statutare;
(xvi) să propună Comitetului Reprezentanților
recomandarea adunării generale extraordinare a
acţionarilor pentru numirea intermediarului ofertei
publice, precum şi remuneraţia acestuia, la momentul la
care va fi necesară numirea unei astfel de societăţi în
legătură cu admiterea la tranzacţionare a Fondului
Proprietatea;
(xvii) să aprobe orice tranzacții cu părți afiliate, și, în
măsura în care tranzacțiile cu părți afiliate au o valoare mai
mare de 0,25% din valoarea activului net, să ceară
aprobarea Comitetului Reprezentanților, iar dacă au o
valoare mai mare de 5% din valoarea activului net, să
îndeplinească formalitățile de convocare AGA.
(1) Situațiile financiare ale Fondului Proprietatea sunt
supuse auditului financiar, în conformitate cu legile și
reglementările aplicabile. Totodată, Fondul Proprietatea
îşi va organiza auditul intern în conformitate cu
prevederile legale în vigoare.
............................................................................................
(10) Auditul intern va raporta periodic trimestrial
Comitetului reprezentanţilor şi AFIA despre scopul

(a) Introducerea completării de la
alineatul (1): are scopul de a acoperi
faptul că situațiile financiare ale FP nu
sunt supuse doar auditului financiar în
conformitate cu legislația din
România, ci și în conformitate cu
standardele internaționale de audit
financiar. De asemenea, clarifică
faptul că nu toate situațiile financiare
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planului său. Raportările vor include, de asemenea,
riscurile semnificative şi aspecte ale controlului şi
conducerii, precum şi alte probleme necesare sau
solicitate de către Comitetul reprezentanţilor şi AFIA.

activităţii de audit intern, autoritatea, responsabilitatea şi
execuţia conform planului său de audit intern. Raportările
vor include, de asemenea, riscurile semnificative şi aspecte
ale controlului şi conducerii, precum şi alte probleme
necesare sau solicitate de către Comitetul reprezentanţilor
şi AFIA”.

ale FP sunt auditate cum s-ar fi putut
înțelege din formularea utilizată
anterior, ci doar cele pentru care este
prevăzut în legislație că trebuie
efectuat auditul financiar (de exemplu
situațiile financiare interimare nu fac
obiectul auditului financiar, ci doar
situațiile financiare anuale sunt
auditate).
(b) Modificarea din alineatul (10):
această modificare are scopul de a
clarifica recurența și metoda utilizată
pentru raportările auditului intern față
de Comitetul reprezentanților şi de
AFIA (respectiv de câte ori se
consideră necesar potrivit cerinței
membrilor
Comitetului
reprezentanților şi AFIA).

Articolul 27

Articolul 28

(1) Contabilitatea se ţine în limba română şi în moneda
naţională.

(1) Contabilitatea se ţine în limba română şi în moneda
naţională.

(2) Fondul Proprietatea are obligaţia să întocmească
situaţii financiare anuale în conformitate cu prevederile
legale in vigoare aplicabile.

(2) Fondul Proprietatea are obligaţia să întocmească
situaţii financiare anuale în conformitate cu prevederile
legale în vigoare aplicabile și cu standardele de
contabilitate și financiare aplicabile.

(1) Rezultatul exerciţiului financiar se determina la
sfarsitul anului şi reprezintă soldul final al contului de
profit şi pierdere.

(1) Rezultatul exerciţiului financiar se determină la
sfârșitul anului şi reprezintă soldul final al contului de
profit şi pierdere.

(2) Profitul Fondului Proprietatea rămas după plata
impozitului pe profit se va repartiza conform hotărârii
adunării generale a acţionarilor şi dispoziţiilor legale în
vigoare.

(2) Profitul contabil Fondului Proprietatea, astfel cum
rezultă din situațiile financiare auditate, rămas după plata
impozitului pe profit se va repartiza cu aplicarea Politicii
privind distribuţiile anuale de numerar și conform
hotărârii adunării generale a acţionarilor şi dispoziţiilor
legale în vigoare.

(3) Fondul Proprietatea constituie rezerve legale şi alte
rezerve, în condiţiile legii.

(3) Fondul Proprietatea consitituie trebuie să înregistreze
rezervele legale şi orice alte rezerve, în condiţiile legii.

Această completare are scopul de a acoperi
faptul că situațiile financiare ale FP nu sunt
întocmite doar în conformitate cu legislația
din România, ci și în conformitate cu
standardele internaționale de contabilitate
și financiare (IFRS).
(a) Modificările din alineatul (2):
precizarea că doar profitul contabil
astfel cum rezultă din situațiile
financiare auditate poate fi repartizat
clarifică situația care poate rezulta
datorită faptului că există alte
elemente care trebuie să fie deduse
înainte de a avea un profit distribuibil
(spre exemplu rezerve legale).
Trimiterea la Politica privind
distribuţiile anuale de numerar are
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(4) Plata dividendelor cuvenite acţionarilor se face de
către Fondul Proprietatea, în condiţiile legii.

(4) Plata dividendelor cuvenite acţionarilor se face de către
Fondul Proprietatea, în condiţiile legii.

(5) Dividendele se repartizează între
proporţional cu numărul de acţiuni deţinute.

(5) Dividendele se repartizează între acţionari proporţional
cu numărul de acţiuni plătite pe care le dețin la data de
înregistrare deținute.

acţionari

(6) Dacă se constată o pierdere a activului net, adunarea
generală a acţionarilor va analiza cauzele şi va hotărî în
consecinţă, potrivit legii.

(6) Dacă se constată o pierdere a activului net, adunarea
generală a acţionarilor va analiza cauzele şi va hotărî în
consecinţă, potrivit legii.

scopul de a spori transparența față de
acționari cu privire la acest document
corporativ asumat de AFIA în
administrarea FP.
(b) Modificarea din alineatul (3): având
în vedere că rezervele legale nu sunt
singurele rezerve constituite de FP,
am aliniat limbajul pentru a reflecta
mai precis situația rezervelor FP.
(c) Modificarea din alineatul (5): având
în vedere diferența dintre capitalul
social subscris și cel vărsat al FP
(diferența fiind egalul acțiunilor
neplătite ale Statului Român), am
introdus această modificare pentru a
clarifica faptul că doar acțiunile plătite
la data de înregistrare dau dreptul la
dividende pentru acționari.

Articolul 29

Fondul Proprietatea va ţine, prin grija AFIA şi a
auditorilor interni, toate registrele prevăzute de lege.
Registrul acţionarilor este ţinut de Depozitarul central.

Fondul Proprietatea va ţine, prin grija AFIA și a auditorilor
interni, toate registrele prevăzute de lege. Registrul
acţionarilor este ţinut de Depozitarul central.

Eliminarea se datorează faptului că,
potrivit prevederilor legale, auditorii
interni ai FP nu țin niciun registru.

Articolul 31
alineat (1)

(1) Dizolvarea Fondului Proprietatea va avea loc în
următoarele situaţii:

(1) Dizolvarea Fondului Proprietatea va avea loc în
următoarele situaţii:

a) imposibilitatea realizării obiectului său de activitate;

a) imposibilitatea realizării obiectului său de activitate;

b) declararea nulităţii societăţii;

b) declararea nulităţii societăţii;

c) prin hotărârea adunării generale extraordinare a
acţionarilor, in conformitate cu prevederile art. 14
alineatele (4) si (5);

c) prin hotărârea adunării generale extraordinare a
acţionarilor, în conformitate cu prevederile art. 14
alineatele (4) și (5);

d) în urma pierderilor, dacă valoarea activului net,
determinată ca diferenţă între totalul activelor şi datoriile
societăţii, ajunge să reprezinte mai puţin de jumătate din
valoarea capitalului social subscris şi dacă, cel târziu până
la încheierea exerciţiului financiar ulterior celui în care
au fost constatate pierderile, adunarea generală a

d) în urma pierderilor, dacă valoarea activului net,
determinată ca diferenţă între totalul activelor şi datoriile
societăţii, astfel cum rezultă din situațiile financiare
auditate, ajunge să reprezinte mai puţin de jumătate din
valoarea capitalului social subscris şi dacă, cel târziu până
la încheierea exerciţiului financiar ulterior celui în care au

Completarea are rolul de a sublinia faptul
că elementele considerate în calcul
activului net în scopul acestui articol sunt
cele rezultate din situațiile financiare
auditate ale Fondului și nu cele calculate
pe baza raportului lunar privind VAN
transmis la ASF, întrucât valoarea
activului net conform situațiilor financiare
poate fi diferită de valoare activului net
raportat în calculul VAN lunar transmis la
ASF ca urmare a standardelor diferite
aplicabile pentru întocmirea celor două
raportări .
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acţionarilor nu procedează la reducerea capitalului social
cu o sumă cel puţin egală cu cea a pierderilor care nu au
putut fi acoperite din rezerve sau la reconstituirea
activului net al societăţii până la nivelul unei valori cel
puţin egale cu jumătate din capitalul social subscris;
e) deschiderea procedurii privind falimentul;
f) când numărul acţionarilor scade sub minimul legal;
g) alte cauze prevăzute de lege sau de prezentul act
constitutiv.

Articolul 32

Articolul 34

fost constatate pierderile, adunarea generală a acţionarilor
nu procedează la reducerea capitalului social cu o sumă cel
puţin egală cu cea a pierderilor care nu au putut fi acoperite
din rezerve sau la reconstituirea activului net al societăţii
până la nivelul unei valori cel puţin egale cu jumătate din
capitalul social subscris;
e) deschiderea procedurii privind falimentul;
f) când numărul acţionarilor scade sub minimul legal;
g) alte cauze prevăzute de lege sau de prezentul act
constitutiv.

(1) Dizolvarea Fondului Proprietatea are ca efect
deschiderea procedurii de lichidare.

(1) Dizolvarea Fondului Proprietatea are ca efect
deschiderea procedurii de lichidare.

(2) Lichidarea Fondului Proprietatea şi repartizarea
patrimoniului se fac în condiţiile legii.

(2) Fără să fie stabilită o dată pentru lichidarea Fondului
Proprietatea, lLichidarea Fondului Proprietatea şi
repartizarea patrimoniului se fac în condiţiile legii.

(1) Politica de investiţii este stabilită de către AFIA, cu
respectarea limitării investiţionale prevăzute de
prevederile legale în vigoare şi ale prezentului act
constitutiv.

(1) Politica de investiţii este stabilită de către AFIA, cu
respectarea limitării investiţionale prevăzute de
prevederile legale în vigoare şi ale prezentului act
constitutiv.

(2) Politica de investitii a Fondului Proprietatea va
respecta restrictiile prevăzute de Legea nr. 247/2005
privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei,
precum si unele masuri adiacente, cu modificarile si
completarile ulterioare si ale Legii 297/2004, privind
piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare,
precum si orice alte reglementari aplicabile.

(2) Politica de investiții a Fondului Proprietatea va
respecta restricțiile prevăzute de Legea nr. 297/2004,
privind piata de capital, cu modificarile si completarile
ulterioare, precum si orice alte reglementari
aplicabile243/2019 privind reglementarea fondurilor de
investiții alternative și pentru modificarea și completarea
unor acte normative.

(3) Sub rezerva restrictiilor impuse de prezentul Act
constitutiv, a contractului de administrare si a legislatiei
in vigoare aplicabile, toate deciziile pricind
achizitionarea, eliminarea si exercitarea tuturor

(3) Sub rezerva restricțiilor impuse de prezentul Act
constitutiv, a contractului de administrare și a legislației în
vigoare aplicabile, toate deciziile privind achiziționarea,
eliminarea și exercitarea tuturor drepturilor și obligațiilor

Această completare traspune prevederile
legale ale art. 20 alin. (2) coroborat cu art.
8 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 243/2019,
potrivit cărora actul constitutiv al unui
fond alternativ de investiții înființat ca
societate de investiții de tip închis trebuie
să prevadă data lichidării fondului
respectiv, în cazul FP acest termen fiind
ndeterminat.
Având în vedere faptul că Legea nr.
243/2019 introduce și modifică limitele
investiționale aplicabile FP, această
completare are rolul de a reflecta noile
prevederi aplicabile.
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drepturilor si obligatiilor in raport cu activele Fondului
Proprietatea vor fi la discretia AFIA

în raport cu activele Fondului Proprietatea vor fi la
discreția AFIA.

(4) Normele prudentiale referitoare la politica de
investitii vor fi aprobate de actionari prin Declaratia de
Politica Investitionala.

(4) Normele prudențiale referitoare la politica de investiții
vor fi aprobate de acționari prin Declarația de Politică
Investițională.
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