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Propunerea Administratorului Unic privind alocarea sumelor la alte rezerve
La punctul 2 de pe agenda Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 20 aprilie 2022,
Administratorul Unic al Fondului propune anularea unui număr de 194.371.754 acțiuni proprii
achiziționate în cadrul celui de-al doisprezecelea program de răscumpărare. Rezerva negativă care se
estimează că va fi generată la momentul înregistrării anulării acestor acțiuni este în sumă 230.576.6931
lei. Din considerente prudențiale, Administratorul Unic al Fondului recomandă alocarea sumei de
230.576.693 lei din profitul contabil al anului 2021 la alte rezerve pentru a fi disponibilă în vederea
acoperirii rezervei negative.
Acoperirea efectivă a acestei rezerve negative utilizând suma de 230.576.693 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 repartizarea profitului anului 2021 incluse pe agenda
Adunării Generale a Acționarilor din 20 aprilie 2022, sunt aprobate de către acționari, soldul rezultatului
reportat nerepartizat al Fondului va fi după cum urmează:

Sold la 31 Dec
2021, auditat
1.817.797

Total sume
propuse pentru
repartizare3,
subiect al
aprobării AGA
din 20 aprilie 2022
-

Sold rămas
nerepartizat
1.817.797

4.248.175.0692
958.267.688

-

4.248.175.069
958.267.688

5.012.644.707
10.220.905.261

(1.140.651.028)

3.871.993.679
9.080.254.233

Componente ale rezultatului reportat

Profitul nerepartizat aferent anului 2017
Rezultat reportat înregistrat ca urmare a
adoptării IFRS 9 începând cu 1 ianuarie
2018
Profitul nerepartizat aferent anului 2019
Profitul exercițiului financiar încheiat la
31 decembrie 2021
Total rezultat reportat

Ca urmare a adoptării IFRS 9 la 1 ianuarie 2018, rezerva de valoare justă aferentă activelor financiare disponibile pentru
vânzare, netă de impozitul amânat, în sumă totală de 4.248.175.069 Lei, a fost reclasificată în rezultatul reportat. Pentru m ai
multe detalii privind această modificare a politicii contabile, consultați situațiile financiare statutare ale Fondului pentru
exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2018.
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Pentru mai multe detalii, a se vedea materialul de prezentare privind repartizarea profitului publicat pe site-ul Fondului pentru
Adunarea Generală Anuală a Acționarilor din data de 20 aprilie 2022: www.fondulproprietatea.ro/ Relații cu Investitorii/ Informații
referitoare la AGA/ Documente AGA
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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 20 aprilie 2022: www.fondulproprietatea.ro/ Relații cu Investitorii/
Informații referitoare la AGA/ Documente AGA

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
FONDUL PROPRIETATEA S.A., fond de investiții alternative • Cu sediul in Strada Buzești nr. 76-80, etajul 7, sector 1, București, cod poștal 011017, România • Cod de Identificare Fiscală
(CIF): 18253260, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/21901/2005 • Capital social subscris si vărsat: 3.334.342.422,84 RON • Tel.: + 40 21 200 9600; Fax: +40 316 300 048; Email:
office@fondulproprietatea.ro, Internet: www.fondulproprietatea.ro

