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Propunerea Administratorului Unic privind alocarea sumelor la alte rezerve 
 

Pe agenda Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 28 aprilie 2021, Administratorul Unic al 

Fondului propune anularea unui număr de 797.961.287 acțiuni proprii achiziționate în cadrul celui de-al 

unsprezecelea program de răscumpărare. Rezerva negativă care se estimează că va fi generată la momentul 

înregistrării anulării acestor acțiuni este în sumă de 671.941.938 1  lei. Din considerente prudențiale, 
Administratorul Unic al Fondului recomandă alocarea sumei de 671.941.938 lei la alte rezerve pentru a fi 

disponibilă în vederea acoperirii rezervei negative, din următoarele surse: 

 lei 
- Distribuții pentru care termenul legal de prescriere a fost depășit 5.573.277 

- Profitul nerepartizat al anului 2017 49.099.309 

- Profitul nerepartizat al anului 2018 12.536.187 
- Profitul nerepartizat al anului 2019 604.733.165 

Acoperirea efectivă a acestei rezerve negative utilizând suma de 671.941.938 lei va fi supusă aprobării 

acționarilor în cadrul adunării generale anuale a acționarilor, ulterior îndeplinirii tuturor condițiilor privind 

anularea acțiunilor. 

Dacă propunerile Administratorului Unic privind alocările rezultatului reportat incluse pe agenda Adunării 

Generale a Acționarilor din 28 aprilie 2021, sunt aprobate de către acționari, soldul rezultatului reportat 

nerepartizat al Fondului va fi după cum urmează: 

Componente ale rezultatului 

reportat 

Sold la 31 Dec 

2020, auditat 

Sume propuse pentru 

alocare, supuse 

aprobării AGA din 

28 aprilie 2021 

Sold rămas 

nealocat 

Profitul nerepartizat al anului 2016     269.399.398      (269.399.398)  -  

Profitul nerepartizat al anului 2017      318.162.571      (318.162.571)  -  

Rezultat reportat înregistrat ca 

urmare a adoptării IFRS 9 
începând cu 1 ianuarie 2018 4.248.175.069                      -  4.248.175.069 

Profitul nerepartizat al anului 2018  12.536.187 (12.536.187) - 

Profitul nerepartizat al anului 2019  2.319.385.862 (604.733.165) 1.714.652.697 

Pierderea contabilă aferentă 
exercițiului financiar încheiat la 31 

decembrie 2020 (102.978.968)     102.978.968  - 

Total rezultat reportat 7.064.680.119  5.962.827.766 

Franklin Templeton International Services S.à r.l. în calitate de administrator de fond de investiții 

alternative al Fondul Proprietatea SA 

Johan Meyer 

Reprezentant Permanent 

 

 
1 Pentru mai multe detalii, a se vedea materialul de prezentare privind reducerea capitalului social publicat pe site-ul Fondului 

pentru Adunarea Generală Anuală a Acționarilor din data de 28 aprilie 2021: www.fondulproprietatea.ro/ Relații cu Investitorii/ 

Informații referitoare la AGA/ Documente AGA 
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