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Către:

Bursa de Valori Bucureşti
Autoritatea de Supraveghere Financiara
London Stock Exchange

Raport curent conform art. 99 litera s) din Codul Bursei de Valori Bucureşti Operator de Piaţă, Titlul II, Emitenţi
şi Instrumente Financiare
Evenimente de raportat:

Informații referitoare la modul de desfășurare a Adunărilor Generale ale
Acționarilor convocate pentru data de 20 aprilie 2022
Franklin Templeton International Services S.À R.L., în calitate de administrator de
fond de investiții alternative și administrator unic („Administratorul Fondului”) al
Fondul Proprietatea S.A. („Fondul”), dorește să informeze acţionarii cu privire la
modul de desfășurare a adunărilor generale extraordinare („AGEA”) şi ordinare
(„AGOA”) ale acționarilor Fondului convocate pentru data de 20 aprilie 2022.
Luând în considerare:
1. situația pandemică mondială;
2. rata de incidență a infectărilor cu coronavirusul SARS-CoV-2 cumulată
calculată la 14 zile la nivelul Municipiului București este 4,4, conform
buletinului de presă al Ministerului Sanatatii din data de 12 aprilie 2022
(https://www.ms.ro/wp-content/uploads/2022/04/Buletin-de-presa12.04.2022.pdf) ;
3.

recomandările Ministerului Sănătății privind conduita socială responsabilă
în
prevenirea
răspândirii
coronavirus
(COVID-19)
(https://www.ms.ro/recomandari-privind-conduita-sociala-responsabila-in-

prevenirea-raspandirii-coronavirus-covid-19/);
4. măsurile recomandate pe platforma națională de pregătire pentru situații de
urgență:

(https://fiipregatit.ro/sectiune_ghid/restrictii-covid-si-masuri-de-

preventie/);
5. faptul că AGA anuală din 2020, AGA din 13 noiembrie 2020, AGEA din 14
ianuarie 2021, AGOA din 24 martie 2021, AGA anuală din 28 aprilie 2021 și
AGA din 15 decembrie 2021 au avut loc exclusiv în baza votului prin
corespondență, cvorumul fiind atins în toate cazurile și hotărârile de pe
ordinea de zi fiind votate cu respectarea condițiilor legale,
Administratorul Fondului amintește faptul că votul poate fi exercitat prin metodele
deja anunțate prin convocatorul publicat în data de 2 martie 2022 și încurajează
acționarii să își manifeste votul prin corespondență.
Cu toate acestea, Administratorul Fondului nu limitează accesul acționarilor care
doresc să se prezinte la AGEA și AGOA, dar face trimitere la Recomandările
Ministerului Sănătății privind conduita socială responsabilă în prevenirea răspândirii
coronavirus (COVID-19) și recomandă respectarea acestora, inclusiv cu privire la
evitarea deplasărilor persoanelor care au simptome de gripă sau răceală (tuse,
febră, dificultăți în respirație), purtarea măștii de protecție (acoperind atât gura, cât
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și nasul) și distanțarea fizică.
În măsura în care vor exista acționari care se vor prezenta la locul descris în
convocator, Administratorul Fondului aduce la cunoștință următoarele:
1. Fondul și Administratorul Fondului nu vor putea fi ţinuți răspunzători de
contaminarea niciunui acționar cu coronavirusul SARS-CoV-2 dacă
acționarul a decis pe propria răspundere să se prezinte fizic la
AGEA/AGOA;
2. se recomandă acționarilor care intenționează să participe la AGEA/AGOA
să își manifeste intenția prin e-mail la adresa agafp@fondulproprietatea.ro,
trimis până la data de 18 aprilie 2022, ora 5:00 PM (ora României),
comunicând totodată o copie a unui document de identitate și un număr
telefonic de contact sau o adresă de e-mail, pentru verificarea calității de
actionar;
3. pre-înregistrarea are scopul identificării din timp a acționarilor pentru a evita
formarea cozilor;
4. pre-înregistrarea nu echivalează cu o limitare a accesului acționarilor la
ședințele AGEA/AGOA, urmând să le fie permis accesul acționarilor care se
prezintă direct la locul descris în convocator ulterior parcurgerii formalităților
de identificare;
5. pe parcursul prezenței în sală a acționarilor se recomandă să se aibă în
vedere recomandările instituțiilor abilitate privind conduita socială
responsabilă în prevenirea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2,
precum:
• purtarea măștii de protecție (acoperind atât gura, cât și nasul);
• limitarea la maximum a oricărui contact direct cu alte persoane prin
gesturi cum ar fi: strângerea mâinilor, îmbrățișările, sărutul obrajilor
sau al mâinilor, atingerea fețelor cu mâinile;
• păstrarea unei distanțe semnificative față de celelalte persoane;
• manifestarea unei atitudini preventive față de orice caz, întrucât
răspândirea virusului este posibilă și din partea persoanelor care nu
manifestă simptome specifice.
6. având în vedere cele de mai sus, la AGEA/AGOA nu vor fi servite gustări și
băuturi.
Franklin Templeton International Services S.À R.L., în calitate de administrator de fond de investiții
alternative al FONDUL PROPRIETATEA S.A.
Johan MEYER
Reprezentant Permanent

