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Această prezentare este adresată exclusiv destinatarului şi nu poate fi distribuită sau folosită de către alte persoane. Aceasta reprezintă o informare generală şi reflectă opiniile personale ale prezentatorului. Nimic din aceasta 

prezentare nu constituie consultanţă de investiţii, legală sau fiscală, sau orice forma de recomandare personala, nu este o ofertă, plasament sau invitatie de a cumpăra sau vinde actiuni emise de Fondul Proprietatea SA 

(“Fondul”) sau de orice alt emitent de titluri de valoare menţionat în prezentare sau pentru a initia orice tip de tranzactie. Fondul, Administratorul Fondului sau delegatii acestuia nu pot fi consideraţi responsabili pentru nicio 

raspundere pentru orice pierdere care ar putea aparea din folosirea acestor informatii. Mai mult, aceasta prezentare is nu este si nu poate fi interpretata ca fiind o activitate de marketing a Fondului in sensul Directivei 

2011/61/EU referitoare la administratorii de fonduri de investitii alternative (“DAFIA”) in nici un stat membru din zona economica europeana. Orice persoană interesată să investească în Fond sau în orice alt titlu de valoare 

menţionat în acest document trebuie să consulte prospectul de listare al emitentului respectiv si să se adreseze propriilor consilieri pe domeniul juridic, contabil şi fiscal pentru a putea lua o hotărâre independentă asupra 

oportunităţii şi consecinţelor unei investiţii în aceste titluri de valoare. Prospectul Fondului conţine informaţii importante privind riscul potenţial pe care îl implică o astfel de investiţie, informaţii care nu sunt incluse în această 

prezentare. Citiţi prospectul înainte de a investi în Fond. Prospectul, cel mai recent raport anual, semi-anual şi trimestrial pot fi găsite pe pagina de internet a Fondului www.fondulproprietatea.ro. Distribuţia acestei prezentări 

în anumite jurisdicţii poate fi restricţionată prin lege, iar persoanele care intră în posesia acestei prezentări trebuie să se informeze asupra acestui lucru şi să se supună acestor restricţii şi limitări. Fondul, Administratorul 

Fondului sau delegatii acestuia nu pot fi consideraţi responsabili faţă de orice altă persoană în legătură cu distribuţia sau deţinerea acestei prezentări în sau din orice jurisdicţie. Acţiunile emise de Fond nu au fost şi nu vor fi 

înregistrate conform legii US Securities Act din 1933, cu modificările ulterioare sau la nicio autoritate pentru valorile mobiliare din orice stat sau teritoriu aflate sub jurisdicţia Statelor Unite ale Americii. Acţiunile Fondului nu pot 

fi oferite, vândute sau transmise în Statele Unite ale Americii sau către cetăţeni americani sau cu domiciliul în Statele Unite ale Americii.  

Informaţiile conţinute în această prezentare sunt la data curentă, cu excepţia cazurilor unde este specificat altfel şi nu reprezintă o analiză completă a fiecărui aspect material privind piaţa, sectorul industrial, titlul de valoare 

sau portofoliul. Declaraţiile sau faptele citate de Administratorul Fondului au fost obţinute din surse considerate de încredere, dar nu există nicio garanţie, reprezentare sau asigurare privind gradul de completitudine sau 

acurateţea acestor informatii si Fondul, Administratorul Fondului sau delegatii acestuia nu pot fi consideraţi responsabili in regatura cu acestea. Mai mult, nu ne asumăm responsabilitatea actualizării oricărui fapt sau 

presupunere conţinute în acest document. Deoarece piaţa şi condiţiile economice pot suferi schimbări rapide, opiniile expuse sunt valabile numai la data acestei prezentări. Orice declaraţii anticipative sunt bazate pe anumite 

presupuneri; evenimentele efective sunt dificil de prezis şi nu sunt în controlul autorului, de aceea evenimentele efective pot fi diferite de cele prevăzute. Referinţele la anumite titluri de valoare sunt doar cu scopul limitat de a 

ilustra condiţiile economice şi de piaţă generale, asa cum exista la data prezentarii şi nu reprezintă recomandari de a cumpăra sau vinde un titlu de valoare sau o indicaţie privind deţinerile autorului sau a oricărui cont 

administrat de acesta. Opiniile Administratorului Fondului si ale delegatilor acestuia au singura intenţie de a oferi o viziune asupra modului Administratorului Fondului de a analiza titlurile de valoare şi nu reprezintă o 

recomandare sau o îndrumare individuală pentru niciun titlu de valoare în mod special sau strategie ori produs de investiţii. Nicio informatie cuprinsa in aceasta prezentare nu poate fi considerata, sub nici o circumstanta, ca 

fiind o informatie pusa la dispozitie in conformitate cu articolul 23 din DAFIA astfel cum a fost transpusa in articolul 22 din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative.   

Preţul acţiunilor şi veniturile provenite din acestea pot creşte sau scădea iar dumneavoastră puteţi pierde o parte sau tot capitalul investit. Performantele anterioare ale unui fond nu reprezintă o garanţie a realizărilor viitoare. 

Fluctuaţiile de curs valutar pot afecta valoarea investiţiilor în străinatate. Toate investiţiile sunt supuse anumitor riscuri. În general, investiţiile care oferă un randament potenţial mai mare sunt însoţite de un grad mai mare al 

riscului. Acţiunile şi titlurile de valoare care reprezintă o deţinere într-o companie au înregistrat o perfomanţă superioară altor clase de active pe termen lung, dar acestea au tendinţa de a fluctua mai mult pe perioade scurte 

de timp. Companiile mici sau relativ noi pot fi mai sensibile la schimbările condiţiilor economice din cauza unor factori precum veniturile relativ scăzute, liniile de producţie limitate şi o cotă de piaţă mică. Acţiunile companiilor 

mici au prezentat istoric o volabilitate a preţului mai mare decât cea a companiilor mari, în special pe termen scurt. Potenţialul de creştere semnificativ oferit de pieţele emergente rămâne însoţit de un risc mai mare 

comparativ cu cel aferent pieţelor dezvoltate, incluzând riscul legat de volatilitatea pieţei şi a cursului valutar, de evoluţiile adverse sociale şi politice, de mărimea relativ mică şi lichiditatea redusă înregistrate pe aceste pieţe.  

Sediul social al Fondului este in Bucureşti, str. Buzeşti nr. 78-80, etajul 7, Sector 1, cod poştal 011017. Codul de Identificare Fiscală al Fondului este 18253260 iar numărul de înregistrare la Registrul Comerţului este 

J40/21901/2005. Capitalul social subscris este 9.869.265.720,90  lei, iar capitalul social vărsat este 9.541.834.605,90 lei.  

Incepand cu data de 1 aprilie 2016, in vedere conformarii la DAFIA, implementata in legislatia romaneasca prin Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative si Regulamentul 10/2015 privind 

administratorii de fonduri de investiţii alternative, Fondul Proprietatea SA este considerat a fi un fond de investitii alternative si este administrat de Franklin Templeton Investment Services S.À R.L. (“FTIS”), o socitate cu 

raspundere limitata, calificata ca un administrator de fond de investitii alternative potrivit articolului 5 din Legea din Luxembourg din 12 iulie 2013 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative, autorizata de 

Commission de Surveillance du Secture Financiere sub nr. A00000154/21 noiembrie 2013, care are sediul social in Luxembourg, rue Albert Borschette nr. 8A, cod L-1246, inregistrata la Registrul Comertului din Luxembourg 

sub numarul B 36.979, inregistrata la Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania (“ASF”) sun numarul PJM07.1AFIASMDLUX0037/10 martie 2016. 

Această prezentare este realizată de Franklin Templeton Investment Management Limited (“FTIML”), înregistrată la ASF cu nr. PJM01SFIM/400005/14 septembrie 2009, autorizată şi reglementată în Marea Britanie de către 

Financial Conduct Authority cu Numărul de Registru 121779, înregistrata ca echivalent străin al unui consilier de investiţii la US Securities Exchange Commission, activand prin socursala sa din Romania care are sediul in 

Bucureşti, str. Buzeşti nr. 78-80, etajele 7-8, Sector 1, cod poştal 011017 
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Informaţii referitoare la Fond 
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Fondul – Elemente Cheie 

Detaliile Fondului la 31 martie 20161 RON USD2 

VAN 11,44 mld. 2,91 mld 

VAN/Acţiune 1,1004 0,2797 

Preţ/Acţiune 0,7710 0,1959 

Preţ/GDR 38,01 9,66 

Capitalizare bursieră la 22 aprilie 20163 7,88 mld. 1,98 mld. 

Discount/Acţiune la 22 aprilie 2016 31,03% 

Discount/GDR la 22 aprilie 2016 31,456% 

Număr de acţiuni emise5 10.965.850.801 

Număr de acţiuni plătite5 10.602.038.451 

Număr de acţiuni plătite excluzând Acţiunile de trezorerie4 10.376.223.364 

Obiectiv investiţional 

Maximizarea randamentelor şi creşterea valorii activului pe acţiune prin investiţii realizate, în general, în acţiuni şi valori mobiliare 
româneşti. 

3 

Sursa: BVB, Raport lunar FP la 31 martie 2016. 

1. Pe baza metodologiei reglementatorului local. 

2. Calcul realizat folosind cursul de schimb BNR USD/RON la data de 31 martie 2016. 

3. Excluzând Acţiunile de trezorerie şi numărul echivalent de acţiuni corespunzătoare GDR-urilor, răscumpărate până la data de 22 aprilie 2016. 

4. Acţiuni de trezorerie şi numărul echivalent de acţiuni corespunzătoare GDR-urilor, răscumpărate până la data de 22 aprilie 2016. 

5. La data de 22 aprilie 2016. 

 



This material is intended solely for the recipient and should not be reproduced, copied or re-transmitted. Not for public use. 

Funcţiile Administratorului Fondului conform 
FATCA 
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Reprezentanţi permanenţi 

ai FTIS în România  

Franklin Templeton 

International Services S.À 

R.L. (“FTIS”) 

Franklin Templeton Investment 

Management Ltd. United Kingdom 

Sucursala Bucureşti (“FTIML Sucursala 

Bucureşti”) 

FTIS 
FTIML Sucursala 

Bucureşti 

FONDUL PROPRIETATEA 
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În calitate de Administrator Unic 

şi Administrator de Fonduri 

Alternative 

Pentru activităţi care nu poti fi 

delegate conform legislaţiei din 

România 

Administrarea portofoliului Funcţia de 

administrare 

Managementul 

riscului 

Notă importantă: FTIS este Administratorul de Fonduri de Investiţii Alternative numit ("AFIA sau „Administratorul Fondului") responsabil de administrarea 

investiţiilor şi administrarea riscului (conform cerinţelor FATCA),  activitatea de adminsitrare a investiţiilor fiind delegată către FTIML UK Ltd sucursala 

Bucureşti („Administratorul de Investiţii"). FTIS este de asemenea numit Administrator Unic şi în această capacitate deleagă serviciile de administrare către 

FTIML UK Ltd Sucursala Bucureşti. 
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Administratorul Investiţiilor 
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RELAŢII PUBLICE 

OANA TRUTA 

Reprezentant legal 

& Analist investiţii 

SERVICIUL DE 

RELAŢII CU 

ACŢIONARII 

GRZEGORZ KONIECZNY 

Reprezentant legal &  

Manager de portofoliu 

ADMINISTRAREA 

PORTOFOLIULUI & 

ANALIZA 

INVESTIŢIILOR 

RELAŢII CU 

INVESTITORII 
CONTROL INTERN JURIDIC 

CONTABILITATE A 

ADMINISTRATORULUI 

INVESTIŢIILOR 

CONTABILITATEA 

FONDULUI 

ADRIAN CIGHI 

Reprezentant legal 

& Analist investiţii 

FONDUL PROPRIETATEA 
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Comitetul Reprezentanţilor – Structura Actuală 
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Membrii actuali 
Funcţia în  

Comitet 
Poziţia curentă Mandat până la 

Sorin Mîndruţescu Preşedinte 
Director CEE Cloud, Director 

General Oracle România 
30 septembrie 

2016 

Mark H. Gitenstein Membru Special Counsel, Mayer Brown 
30 septembrie 

2016 

Julian Healy Membru 
Membru independent non-
executiv Consiliu director 

5 aprilie 2018 

Piotr Rymaszewski Membru 
CEO Octava Asset Management 

şi Octava S.A. 
5 aprilie 2018 

Steven van Groningen Membru 
Preşedinte şi CEO Banca 
Raiffeisen SA Romania 

14 aprilie 2018 

FUND INFORMATION 

Sursa: Rapoarte ale Fondului Proprietatea Reports întocmite de Administratorul Fondului. 
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Structura Acţionariatului 
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31% 
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6% 
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14% 

43% 
54% 

55% 53% 53% 

25% 23% 25% 25% 

27% 
33% 34% 35% 

6% 
9% 9% 

9% 11% 12% 12% 
13% 13% 13% 

2% 2% 

10% 10% 9% 10% 

2% 3% 2% 

0%

25%

50%

75%

100%

12/10 12/11 12/12 12/13 12/14 3/15 6/15 9/15 12/15 3/16

Acţiuni trezorerie
Acţionari instituţionali români
Bank of New York Mellon (banca depozitară pentru Certificatele de depozit globale)³
Acţionari instituţionali străini
Persoane fizice nerezidente
Persoane fizice române
Ministerul Finanţelor Publice

1. Pe baza numărului de drepturi de vot. ursa: Deţineri raportate Elliott Associates la data de 21 octombrie 2015 şi  de către City of 

London Investment Management Company Ltd. La data de 5 aprilie 2016.  

2. Structura acţionariatului la data de 31 martie 2016, , pe baza capitalului plătit începând cu 31 iulie 2011. Sursa: Depozitarul central. 

3. Deţinerea Bank of New York Mellon include: 3.310.200 acţiuni, echivalentul a 66.204 GDR-uri ale Fondului. 

FONDUL PROPRIETATEA 

Evoluţia (% Deţinut) 
Acţionari principali 

Elliott 

Associates1 21,06% 

City of London 

Investment Mgmt. 
5,04% 

Număr total de 

acţionari2 
 8.061 

7 
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Performanţa VAN-ului, Preţului pe acţiune şi a 
GDR-ului 
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2011 2012 2013 2014 2015 Q1 2016 
De la începutul 

calculului performanţei1  

VAN (0,47)% 8,91% 13,29% 1,39% (0,60)% (4,84)% 17,78% 

Preţul pe acţiune (30,32)% 38,30% 61,34% 14,53% (4,06)% (4,81)% 62,62% 

GDR N/A N/A N/A N/A N/A (7,95)% (11,75)% 

Performanţa cumulată (RON) 

2011 2012 2013 2014 2015 
De la începutul 

anului2 

Discount / 

Acţiune curent3 
Discount / GDR 

curent3 

55,67% 50,20% 41,30% 30,71% 28,92% 32,21% 31,03% 31,45% 

Discount-ul mediu anual 

Sursa: BVB, LSE, rapoarte VAN FP întocmite de Administratorul Fondului. 

1. Data de început pentru calculul performanţei este pentru VAN 31 decembrie 2010, pentru Preţul pe acţiune 25 ianuarie 2011, iar pentru GDR-uri 29 aprilie 2015. 

2. Pentru perioada: 4 ianuarie – 22 aprilie 2016. 

3. La data de 22 aprilie 2016. 
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VAN ajustată pe acţiune la data de 31 martie 20161 RON 1,1007 

VAN pe acţiune la data de 30 iunie 2015 RON 1,1851  

Diferenţa  RON (0,0844) 

Diferenţa (%) (7,12%) 

Obiectivul VAN 
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Sursa: Raport FP realizat de Administratorul Fondului.  

1. Valoarea ajustată a VAN la o anumită dată va fi calculată ca sumă a: VAN raportat la sfârşitul perioadei de raportare, rambursările către acţionari ca 

urmare a reducarii capitalului social (returnare de capital) implementate după data de 30 iunie 2015 şi Comisioanele de distribuţie şi costurile de 

tranzacţionare referitoare la distribuţiile de numerar mai puţin cele de dividende, incluzând răscumpărările executate după 30 iunie 2015. Valoarea ajustată 

a VAN-ului pe acţiune va fi egală cu valoarea VAN-ului  ajustată impărţită la numărul total de acţiuni plătite ale Fondului minus acţiunie de trezorerie, în 

ultima zi a perioadei de raportare, 

• Obiectiv 

– VAN ajustată pe acţiune la data de 31 martie 2016, trebuie să fie mai mare ca VAN pe acţiune la data de 

30 iunie 2015 (1,1851 RON pe acţiune) 

• Monitorizare lunară – 31 martie 2016 

– VAN ajustată la data de 31 martie 2016 este mai mică decât VAN pe acţiune la data de 30 iunie 2015 
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Obiectivul Discount 
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• Obiectiv 

– Discount-ul dintre preţul de închidere şi cel mai recent VAN pe acţiune raportat trebuie să fie egal sau 

mai mic de 15%, în cel puţin 2/3 din zilele de tranzacţionare din perioada 1 iulie 2015 – 30 iunie 2016 

• Monitorizare lunară – 31 martie 2016 

– În perioada 1 iulie 2015 – 31 martie 2016, discount-ul a fost mai mare de 15%, atât pentru acţiuni, cât şi 

pentru GDR-uri, 

Discount la începutul 

perioadei de raportare  –  

1 iulie 2015 

Discount la data de 

31 martie 2016 
Media pentru Perioada 

raportată  
Intervalul de Discount 

pentru Perioada raportată 

32,4% 29,3% 31,5% 25,9% - 40,1%  

Sursa: Raport Fondul Proprietatea Report realizat de Administratorul Fondului. 

Notă: Discount-ul este calculat pe baza celei mai recent publicate VAN / acţiune la data realizării calculului. 

 

Evoluţia Discount-ului 
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Portofoliu 
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Structura Portofoliului – Listate vs. Nelistate 
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Companii listate 

(% din VAN la 31 decembrie 2015) 

FONDUL PROPRIETATEA 

Sursa: Situaţia Detaliată a Investiţiilor FP la 31 decembrie 2015. 

1. Anterior GDF Suez Energy România. 
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25,81% 

5,07% 

2,54% 

1,75% 

1,46% 

0,80% 0,33% 
0,46% 

OMV Petrom

Romgaz

BRD GSG

Banca Transilvania

Nuclearelectrica

Alro

Conpet

Altele

38,22% 

21,96% 

13,41% 

6,96% 

5,27% 

3,69% 

4,12% 

1,47% 
1,45% 1,41% 

Hidroelectrica

ENEL companies

Electrica companies

E.ON companies

Engie Romania¹

Bucharest Airport

Salrom

Constanta Ports

Altele

59,74% 

Companii nelistate 

(% din VAN la 31 decembrie 2015) 
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Compania 
Deţinerea 

oferită % 

Valoarea 

deţinerii 

oferite  

(mil USD) 

Valoarea 

deţinerii FP  

(mil USD) 

Valoarea de 

piaţă  

(mil USD) 

Consorţiul de 

investiţii 

selectat 

Statusul 

deciziei 

necesare 

Termenul 

estimat de FP 

Hidroelectrica 15,0 583,51 674,51 3.382,71 

Morgan 

Stanley, 

Raiffeisen 

Aprobată S2 2016 / 2017 

CE Oltenia 12,0/15,3 9,4/12,42 15,22 70,32 

BRD Groupe 

Societe 

Generale,  

Swiss Capital 

Aprobată Suspendată 

Aeroporturi 

Bucureşti 
N/A N/A 126,51 632,61 N/A 

Nu există 

decizie 
N/A 

Portul Constanţa N/A N/A 42,22 211,12 N/A 
Nu există 

decizie 
N/A 

Salrom N/A N/A 42,82 87,32 N/A 
Decizie 

amânata 
N/A 

Poşta Română N/A N/A 14,22 56,62 N/A 
Nu există 

decizie 
N/A 

Calendar Listări Publice Iniţiale 
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1. Sursa: Raport lunar FP la 31 martie 2016. 

2.  Sursa: Situaţia detaliată a investiţiilor FP la 31 decembrie 2015. 
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Romgaz – Oferta Sub Forma unui Plasament 
Privat (I) 

14 

Sursa: Goldman Sachs. 

14 

Tipul ofertei Preţul Dimensiunea ofertei Structura ofertei 
Data tranzacţiei /  

Decontare 

ABO acţiuni 

şi GDR-uri 

• 24,00 RON pe 

acţiune / $6,09 

pe GDR 

• Discount faţă de 

cel mai recent 

preţ de 

închidere: 7,9% 

• 541 mil RON / 137 mil $ 

• 22.542.960 acţiuni 

• 5,85% din capitalul 

social reprezentând 

24,2% din free float şi 

237,3x VMZT pe 3 luni 

• 20.286.910 acţiuni şi 

2.256.050 GDR-uri 

• Fondul şi-a redus 

deţinerea de la 5,85% la 

0,00% 

• 20 apr / 25 apr 

Detaliile tranzacţiei 

Date cheie ale tranzacţiei 

• A doua cea mai mare tranzacţie ABO din România realizată vreodată, după ABO-ul Romgaz de 199 mil $ din iunie 2014 

• Prima tranzacţiei a unui emitent român de la începutul lui 2016 

• Prima tranzacţie din CEE de la începutul lui 2016 

• Volumul mare al ofertei reprezentând volumul mediu zilnic tranzacţionat pe 237,3 zile – cea mai mare tranzacţie de tip 
plasament privat din CEEMEA din ultimul an, în termeni de volum mediu zilnic tranzacţionat  
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Romgaz – Oferta Sub Forma unui Plasament 
Privat (II) 

15 

Sursa: Goldman Sachs. 
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Cererea totală după Tip 

91% 

9% 
Institutionali

Retail

40% 

26% 

15% 

12% 

6% 

Romania

CEE

UK

US

Altele

Cererea totală după Domiciliul Investitorilor 
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Sursa: Bloomberg, la data de 22 aprilie 2016.  

OMV Petrom – Performanţa Preţului Acţiunii 

16 APPENDIX I 
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OMV Petrom Brent Oil Emerging Markets Oil and Gas Index MOL OMV

16 

USD  
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Hidroelectrica – Performanţa Financiară 

17 

Profit net şi Profituri ce ar fi putut fi realizate (mil RON) vs. 

Producţia anuală (TWh) şi Numărul de angajaţi 

292 7 

-508 

719 
941 906 815 

680 

1,573 

784 

282 

237 192 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015e

14,7 

5.218 

19,6 12,1 14,8 18,4 19,9 

5.115 4.172 3.711 5.237 5.230 

16,1 

3.448 

Profituri ce ar fi 

putut fi realizate 

Profituri nete 

realizate 

Pierderi realizate 

48 

Sursa: Rapoartele anuale şi situaţiile financiare ale Hidroelectrica pentru perioada 2009 – 2014, comunicatele de presă lunare ale Hidroelectrica 

Notă: Pentru cifrele referitoare la Profiturile ce ar fi putut fi realizate, preţurile de vânzare presupuse au fost: 150 RON/MWh în 2009 şi 2010, 220 
RON/MWh în 2011, 217 RON/MWh în 2012, 210 RON/MWh în 2013, RON 164/MWh în 2014 şi RON 166.5/MWh în 2015. 

          e – Pe baza informaţiilor de la Hidroelectrica. Cifrele finale pentru anul financiar 2015 pot suferi modificări. 

FONDUL PROPRIETATEA 
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Negocierile cu Electrica  

18 FUND INFORMATION 

18 

Sursa: Administratorul Fondului. 

Oferta Electrica  

(684 milioane RON) 

VAN FP 

(841 milioane RON) 

Indicele BET 

(excluzând FP şi Băncile) 

EV / EBITDA 2,9x 3,6x 8,5x 

P / E 6,0x 7,5x 11,1x 

Randamentul 

Dividendului 
13,3% 12,6% 5,5% 

• Oferta finală a Electrica: 684 milioane RON, reprezentând un discount de 18% faţă de VAN a 

Fondului de 841 milioane RON, la data de 31 martie 2016. 
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Acţiuni Corporative 



This material is intended solely for the recipient and should not be reproduced, copied or re-transmitted. Not for public use. 

Distribuţii către Acţionari (I) 

20 

Notă: Valori USD calculate folosind cursul de schimb BNR USD/RON pentur fiecare an. 

1. La data de 22 aprilie 2016. 

2. Pe baza distribuţiilor totale anuale prin răscumpărări şi numerar şi a preţului mediu pentru anul respectiv. 

CORPORATE ACTIONS 
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1.124,3 552,7 507,7 1.499,0 1.778,5 57,9 

• Valoarea totală a distribuţiilor prin răscumpărări şi numerar se ridică la 6,45 mld RON / 2,04 mld 

USD1. 

929,0 
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Distribuţii către Acţionari (II) 

21 

Anul financiar Plătită în 

Distribuţie 

brută de 

numerar pe 

acţiune 

Distribuţie 

netă de 

numerar pe 

acţiune  

% Modificare 

în comparaţie 

cu anul 

precedent 

Dividend 
2008-2009 

(cumulat) 
2010 0,08160 0,06854 -  

Dividend 2010 2011 0,03141 0,02638 -  

Dividend 2011 2012 0,03854 0,03237 +22,71% 

Dividend 2012 2013 0,04089 0,03435 +6,12% 

Returnare de capital - 2014 0,05000 0,05000 +45,56% 

Returnare de capital - 2015 0,05000 0,05000 - 

Returnare de capital1 2016 0,05000 0,05000 - 

Total 0,34244 0,31164 

Distribuţii de numerar către acţionari (RON) 

Sursa: Administratorul Fondului. 

Notă: Valori rezultate după aplicarea taxei pe dividende din România de 16% Romanian valorii brute a distribuţiei pe acţiune. În cazul în care acţionarul a 

furnizat un certificat de rezidenţă fiscală dintr-o jurisdicţie unde taxa pe dividende este mai mică de 16%, taxa cea mai mică a fost aplicată. Scutirea de taxe 

este aplicată pentru anumite categorii de acţionari conform legislaţiei fiscale în vigoare. Mai mult, în baza înţelegerii noastre a legislaţiei fiscale din România, 

niciun impozit din România nu va fi aplicat Fondului sau acţionarilor săi în legătură cu returnarea de capital de 0,05 RON / acţiune. 

1. Returnare de capital aprobată de acţionarii Fondului în data de 27 ianuarie 2016, plătibilă începând cu 27 iunie 2016. 
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Returnarea de Capital 2016  

22 

Sursa: Administratorul Fondului. 

• Returnarea de capital din 2016 de 0,05 RON pe acţiune a fost aprobată de acţionarii 

Fondului în data de 21 ianuarie 2016 

• Plata va fi realizată către acţionarii Fondului înregistraţi ca atare la Data de 

înregistrare (6 iunie 2016), proporţional cu participaţia lor la capitalul social plătit al 

Fondul Proprietatea SA. 

• Plata va fi realizată începând cu Data plăţii: 27 iunie 2016  
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FP NET DIVIDEND (RON mn) 

2011 2012 2013 2014 2015 20169 

Total Top  20  Deţineri (mil RON) 429,2 534,2 582,2 650,8 557,1 154,2 

Total Dividende de la Companiile Listate (mil RON) 304,0 450,1 373,9 538,6 251,5 48,5 

Total Dividende de la Companiile Nelistate (mil RON) 215,1 168,9 275,82 143,5 315,9 105,7 

Total Venituri din Dividende (mil RON) 519,1 619,0 649,7 682,1 567,4 162,3 

Total Venituri din Dividende pe Acţiune (RON)1   0,05959  0,04699  0,04954  0,05674  0,05310  0,01564 

Dividend / Distribuţie pe Acţiune (RON) 0,03854 0,04089 0,050004 0,050003 0,050009 

Preţul acţiunii (RON) 0,55505 0,66006 0,76407 0,81308 0,759010 

Randament 6,94% 6,20% 6,54% 5,84%8 6,63%10 

Randament pentru companiile româneşti (BET) 4,21% 5,09% 5,10% 3,50% 

 Venitul din Dividende  

23 

Nota: Calcule realizate pe baza situaţiilor financiare anuale ale companiilor. Dividendele sunt distribuite pe baza situaţiilor financiare individuale. 

1.Calcul realizat folosind numărul de acţiuni plătite la data de înregistrare pentru fiecare an, excluzând acţiunile de trezorerie la aceeaşi dată. Pentru 2016, calcul realizat pe baza 

numărului de acţiuni plătite excluzând acţiunile de trezorerie la data de 24 aprilie 2016. 

2. Include dividendele de la Romgaz şi Nuclearelectrica, care nu erau listate la aceea dată. 

3. Rambursare de capital pentru 2015 ca urmare a reducerii valorii nominale a acţiunii Fondului de la 0,95 RON la  0,90 RON.  

4. Plătita ca rambursare de capital în iunie 2014, ca urmare a reducerii valorii nominale a acţiunii Fondului de la 1 RON la 0,95 RON 

5. La 14 mai 2012.                     6. La 15 mai 2013.                      7. La 30 aprilie 2014.                         8. La 29 mai 2015. 

9. Pe baza propunerilor administratorilor, supuse spre aprobarea acţionarilor în cadrul AGA anuale. Nu include propunerea de dividende pentru Romgaz. 

10. La 22 aprilie 2016. 

11. Luând în considerare numărul de acţiuni plătite excluzând acţiunile de trezorerie la data de 8 aprilie 2016. 
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Programele de Răscumpărare 

Program Perioada Status 

Nr. de acţiuni de 

răscumpărat / 

% din capitalul social emis 

al Fondului  

Preţ mediu pe 

acţiune   

(RON/acţiune) 

Broker 
Anularea 

acţiunilor 

Al patrulea 
oct 2014 –  

feb 2015 
Finalizat  991,0 mil / 7,32% 1,05571 Raiffeisen 

Anulate pe 14 

august 2015 

Al cincilea 
feb – 

iul 2015 
Finalizat 227,6 mil / 1,89% 0,85012 Wood & Co. 

Anulate pe 14 

martie 2016 

Al şaselea 
Început pe 

9 sep 2015 

24,59%  

Finalizat 
891,8 mil / 7,54% 0,79473 

Wood & Co., 

Goldman 

Sachs Int. 

- 

Al şaptelea - 

Aprobat în cadrul 

AGA din 29 

octombrie 2015 

Max. 10% din capitalul social 

emis la data relevantă 
- - - 

24 

1. Incluzând 750 mil acţiuni din cadrul Ofertei Publice de răscumpărare. 

2. La data de 29 iulie 2015, pe baza celor 227.572.250 de acţiuni răscumpărate. 

3. La data de 15 aprilie 2016. Valoare estimată ăe baza celor 219.270.035 acţiuni răscumpărate (172.636.135 acţiuni ordinare şi 46.633.900 echivalent 

acţiuni corepunzătoare GDR-urilor răscumpărate). 
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Randamentul Acţiunii FP de la Listare 
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Randament preţ acţiune FP Randament Depozit la 1 an Randament total BET

APPENDIX IV 

1. Notă: Pe baza unei investiţii de 1.000 RON realizată pe 31 ianuarie 2011, dividende reinvestite şi depozit la 1 an prelungit. 

Sursa: Bloomberg, Administratorul Fondului. 

25 

Randament preţ acţiune FP 

(RON) 
Randament Depozit la 1 an 

(RON) Randament total BET (RON) 

Randament pentru 1.000 

RON investiţie anuală1 
1.804 1.284 1.505 

% Randament 80,4% 28,4% 50,5% 
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Preţul Ţintă conform Rapoartelor de Analiză  

26 FUND INFORMATION 

Sursa: Administratorul Fondului. 

26 

Broker Raport Data raportului Tipul raportului Preţ ţintă / Acţiune 

Ieba Trust Company Update martie 2016 Actualizare 0,9500 RON 

InterCapital 

Securities Ltd. 
Proxy for Romania martie 2016 Iniţiere 0,9900 RON 

BRD - GSG All about corporate actions martie 2016 Iniţiere 0,9580 RON 

Ipopema Securities A safer Romanian boat februarie 2016 Actualizare 0,9000 RON 

Raiffeisen Bank A stock for volatile times ianuarie 2016 Actualizare 0,8300 RON 

Liberum 
The biggest CEF you’ve 

never heard of 
decembrie 2015 Iniţiere 11,24 USD 

Alpha Finance Company Update septembrie 2015 Actualizare 0,9400 RON 

Jefferies 

International Ltd. 
Company Profile  septembrie 2015 Iniţiere N/A 

NBG Securities 
Cash necessities to prompt 

discount narrowing  
iunie 2015 Actualizare 1,0200 RON 
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Impactul Răscumpărărilor de Acţiuni şi a 

Rambursărilor de Capital asupra Nivelului 

Discount-ului şi Strategiile de Investiţii 

Alternative 
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Istoric 

28 

• Conform avizului ASF nr. 1 emisă în data de 7 ianuarie 2016, Administratorului 

Fondului i s-a cerut să prezinte acţionarilor Fondului următoarele: 

– Efectele răscumpărărilor de acţiuni şi a returnărilor de capital asupra nivelului 

discountului 

– Strategii alternative de investiţii 
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Efectele Răscumpărărilor de Acţiuni asupra 
Discountului (I) 

29 

1. Notă: Preţ pe acţiune ajustat cu distribuţiile. Sursa: Bloomberg, pentru perioada 25 ianuarie 2011 – 12 februarie 2016. 

2. La data de 12 februarie 2016. 

3. Sursa: BVB, pentru perioada 5 ianuarie 2011 – 12 februarie 2016. 

4. Sursa: Bloomberg, pentru perioada 29 aprilie 2015 – 12 februarie 2016. 

15%

28%

41%

54%

67%

0.3000

0.4500

0.6000

0.7500

0.9000

1/11 5/11 9/11 1/12 5/12 9/12 1/13 5/13 9/13 1/14 5/14 9/14 1/15 5/15 9/15 1/16

Discount Preţ de închidere pe BVB (RON)

FUND INFORMATION 

Preţul acţiunii FP1 (RON) şi Discountul (%) 
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Începutul 1-ului 

program de 
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răscumpărare 
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răscumpărare 

Finalizarea celui de-

al 2-lea program de 

răscumpărare  

Începutul celui de-al 

3-lea program de 

răscumpărare 

Finalizarea celui de-

al 3-lea program de 

răscumpărare  

Începutul celui de-al 

4-lea program de 

răscumpărare 

Finalizarea celui de-

al 4-lea program de 

răscumpărare  

Începutul celui de-al 5-lea 

program de răscumpărare 

Finalizarea celui de-al 5-lea 

program de răscumpărare  

Începutul celui de-al 6-lea 

program de răscumpărare 
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Programele de 
răscumpărare 

Perioada programului de răscumpărare 

Discount mediu 
- 3 luni înainte 
de începutul 
Programului 

Discount mediu 
în timpul 

Programului 

 Modificarea 
Discountului 

Primul 11 mai 2011 – 30 septembrie 2011 63,3% 67,8% +4,5% 

Al doilea 12 aprilie 2013 – 17 decembrie 2013 53,4% 45,6% -7,8% 

Al treilea 27 martie 2014 – 23 iulie 2014 41,4% 38,8% -2,6% 

Al patrulea 1 octombrie 2014 – 2 februarie 2015 34,8% 30,0% -4,8% 

Al cincilea 10 februarie 2015 – 29 iulie 2015 30,5% 31,0% +0,5% 

Al şaselea I 9 septembrie 2015 – 11 ianuarie 2016 33,1% 29,0% -4,1% 

Al şaselea II 28 ianuarie – 12 februarie 2016 37,5%1 33,0% -4,5% 

Medie 42,0% 39,3% -2,7% 

Efectele Răscumpărărilor de Acţiuni asupra 
Discountului (II) 

30 

Sursa: Fondul Proprietatea. 

1. Pentru perioada 13 – 27 ianuarie 2016. 



Acest material este adresat doar destinatarilor săi şi nu poate fi reprodus, copiat sau retransmis. Acest material nu este de uz public. 

Efectele Returnărilor de Capital asupra 
Discountului (I) 
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1. Notă: Preţ pe acţiune ajustat cu distribuţiile. Sursa: Bloomberg, pentru perioada 25 ianuarie 2011 – 12 februarie 2016. 

2. La data de 12 februarie 2016. 

3. Sursa: BVB, pentur perioada 5 ianuarie 2011 – 12 februarie 2016. 

4. Sursa: Bloomberg, pentru perioada 29 aprilie – 12 februarie 2016. 
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Aprobarea Primei 

Returnări de capital  

Ex-date pentru Prima 

Returnare de capital 

Aprobarea celei de-

a 2-a Returnare de 

capital  

Ex-date pentru cea 

de-a 2-a Returnare 

de capital  

Aprobarea celei de-

a 3-a Returnare de 

capital  
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Returnarea de 
capital 

Ex-Date 
Discount mediu – 30 

de zile înainte de 
ex-date   

Discount mediu – 
30 de zile după  

ex-date   

 Modificarea 
Discountului 

Prima 28 aprilie 2014  40,2% 39,4% -0,8% 

Cea de a doua  23 iunie 2015 31,4% 32,1% +0,7% 

Medie 35,8% 35,8% -0,1% 

Efectele Returnărilor de Capital asupra 
Discountului (II) 

32 

Sursa: Fondul Proprietatea. 
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Obiectivele de Investiţii şi de Performanţă – 
DPI (I) 

33 

1. VAN ajustată la o dată anume este calculată ca sumă dintre: (1) VAN raportat la sfârşitul perioadei de raportare, (2) orice tip de returnare către acţionari, ca 

urmare a reducerii capitalului social (returnare de valoare nominală) implementată după 30 iunie 2015 şi (3) orice comision aferent distribuţiilor şi orice costuri 

aferente tranzacţiilor referitoare la distribuţiii, mai puţin cele de dividende, inclusiv răscumpărări de acţiuni şi / sau GDR-uri executate după 30 iunie 2015. VAN 

ajustat pe acţiune este egal cu VAN ajustat împărţit la numărul total de acţiuni plătite ale Fondului, minus acţiunile de trezorerie (acţiuni ordinare răscumpărate 

ale FP) şi minus echivalentul în acţiuni ordinare FP al GDR-urilor FP răscumpărate şi neconvertite încă în acţiuni ordinare FP,  din ultima zi a Perioadei de 

raportare. 

• Obiectiv investiţional: obiectivul investiţional al Fondului este maximizarea returnărilor şi 

creşterea valorii activelor pe acţiune prin investiţii realizate, în general, în acţiuni româneşti şi 

valori mobiliare 

• Obiectivele de performanţă:  

– Obiectivul privind Discountul: Discountul dintre preţul de închidere pentru fiecare Zi de 

tranzacţionare pe BVB şi cel mai recent VAN pe acţiune raportat ar trebui să fie egal sau mai 

mic de 15% pentru cel puţin două treimi din Zilele de Tranzacţionare în Perioada de raportare 

– Obiectivul privind VAN-ul: Administratorul Fondului ar trebui să obţină un VAN  pe acţiune 

ajustat1 mai mare ca VAN pe acţiune raportat la data de 30 iunie 2015 (1,1851 RON pe 

acţiune) 

• Prinipii generale pentru atingerea obiectivelor: în absenţa unor oportunităţii de investiţii care 

să ofere returnări mai mari către acţionari, sau dacă discountul faţă de VAN pe acţiune este mai 

mare de 15% pentru mai mult de 50% din numărul Zilelor de tranzacţionare din oricare trimestru 

financiar, Administratorul Fondului va folosi toate sau o parte importantă a veniturilor din 

dividende sau din vânzări ale companiilor din portofoliu  pentru a implementa măsuri menite să 

maximizeze returnările de numerar către acţionari şi să ducă la îndeplinirea Obiectivelor de 

perfomanţă. 
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Obiectivele de Investiţii şi de Performanţă – 
DPI(II) 
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• Principii generale pentru atingerea obiectivelor: Tehnicile de management al 

discountului în vederea atingerii Obiectivelor de performanţă pot include (dar nu se limitează 

la) următoarele: 

– Recomandări pentru programe de răscumpărare a acţiunilor şi GDR-urilor Fondului  

– Reduceri ale valorii nominale a acţiunilor, însoţite de distribuţii de numerar către acţionari 

– Executarea de programe de răscumpărare prin (i) tranzacţionare pe piaţa reglementată şi 

/ sau (ii) oferte publice de răscumpărare, în fiecare caz sub rezerva existenţei de 

lichidităţi, a conformităţii cu Actul Constitutiv şi cu legislaţia aplicabilă şi primirea tuturor 

aprobărilor necesare 

– Creşterea cererii investitorilor pentru acţiuni şi GDR-uri, în scopul creşterii preţului de 

piaţă, prin: 

• Menţinerea unei politici transparente privind distribuţia de numerar  

• Creşterea procentului de companii listate din portofoliu, precum şi transparenţa lor  

• Crearea unei bune comunicări printr-un efort activ la nivelul relaţiilor cu investitorii 

• Sprijinirea iniţiativelor de a face piaţa de capital din România mai atractivă 

investitorilor 
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Strategia Alternativă de Investiţii 
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• O dată ce Obiectivele de performanţă vor fi îndeplinite şi discountul va fi redus sub nivelul de 15%, 

Administratorul Fondului va lua în considerare realizarea de noi investiţii dacă returnările previzionate din aceste 

noi investiţii vor fi mai mari ca returnările generate de răscumpărarea de acţiuni ale Fondului  

• În conformitate cu Obiectivul investiţional al Fondului, Administratorul Fondului se va focusa în principal pe 

acţiuni româneşti şi valori mobiliare, atât ale unor companii listate, cât şi / sau în companii înainte de listarea 

iniţială  

• Ţinând cont de expunerea din prezent a Fondului faţă de companiile listate, de dimensiunea Fondului şi de 

lichiditatea curentă pe BVB, posibilitatea de investiţii pe BVB este limitată   

• Investiţiile în companii aflate înaintea listărilor iniţiale pot fi o alternativă rezonabilă în atingerea obiectivului de 

creare a unui portofoliu mai lichid, pe termen mediu 

• Tabelul de mai jos exemplifică returnările generate de răscumpărările de acţiuni la nivele diferite de discount. 

Este dificil să găsim investiţii mai performante ca răscumpărările de acţiuni la un nivel al discountului de peste 

15% 

 

 

 

Discount pentru 
răscumpărările de 
acţiuni 

35% 30%  25% 20% 15% 10% 

VAN / acţiune 1,0974 1,0974 1,0974 1,0974 1,0974 1,0974 

Preţ pe acţiune 0,7133 0,7682 0,8231 0,8779 0,9328 0,9877 

Returnare către 

acţionari 
53,85% 42,86% 33,33% 25,00% 17,65% 11,11% 
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Agenda AGA 
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Agenda AGEA 
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Sursa: Administratorul Fondului. 

• Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Fondul Proprietatea S.A., în conformitate cu cerințele prevăzute în 

Avizul nr. 25/28.01.2016 emis de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (“ASF”)  

• Aprobarea reducerii capitalului social subscris al Fondul Proprietatea S.A. de la 9.320.973.180,85 RON la 

9.168.314.116,70 RON, prin anularea unui număr de 179.598.899 acţiuni proprii. 

• Ratificarea și aprobarea tuturor hotărârilor AGEA și a tuturor actelor juridice, acțiuni și operațiuni de 

implementare în baza acestora între 6 septembrie 2010 și 25 aprilie 2016. 

• Aprobarea datei de 23 mai 2016 ca Ex – Date şi 24 mai 2016 ca Dată de Înregistrare. 

• Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Fondul Proprietatea S.A. Acest punct a fost introdus pe ordinea de 

zi la cererea unui acţionar care deţine mai mult de 5% din capitalul social al Fondul Proprietatea SA. 
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Agenda AGOA 
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Sursa: Administratorul Fondului. 

• Prezentarea Comitetului Reprezentanților cu privire la raportul său anual.  

• Prezentarea administratorului, printre altele, asupra efectului programelor de răscumpărare asupra nivelului 

discount-ului, precum si asupra unor strategii investiționale suplimentare propuse de administrator referitoare 

la managementul Fondul Proprietatea S.A., in conformitate cu cerințele prevăzute de Art. 3 din Avizul ASF nr. 

1/7 ianuarie 2016 

• Ratificarea Actului Adițional nr. 6 din data de 2 martie 2016 (“Actul Adițional nr. 6”) a Contractul de 

Administrare a Investițiilor încheiat intre FTIML UK Bucharest Branch şi Fondul Proprietatea S.A. la data 29 

aprilie 2014. 

• Numirea a doi membri in Comitetul Reprezentanților Fondul Proprietatea S.A. ca urmare a expirării a două 

dintre mandate începând cu data de 30 septembrie 2016. 

• Aprobarea Raportului Anual de Activitate al Administratorului Unic al Fondul Proprietatea S.A. pentru anul 

financiar 2015. 

• Aprobarea acoperirii pierderii contabile. 

• Aprobarea actului adițional nr. 1 la contractul de audit financiar încheiat cu auditorul financiar, Deloitte Audit 

S.R.L.. 

• Ratificarea și aprobarea tuturor hotărârilor AGOA și a tuturor actelor juridice și a oricăror măsuri de 

conducere/administrare  in perioada 6 septembrie 2010 si 25 aprilie 2016 

•  Aprobarea datei de 23 mai 2016 ca Ex – Date şi 24 mai 2016 ca Dată de Înregistrare. 
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Situația Poziției Financiare 
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Sursa: Raportul privind rezultatele anuale FP 2015. 

Milioane RON (auditat) 
31 decembrie  

2015 

31 decembrie  

2014 

31 decembrie  

2013 

Numerar și conturi curente  0,6   6,9  5,6 

Depozite la bănci  197,8   109,4  232,1 

Certificate de trezorerie  20,0   162,8  129,9 

Obligațiuni guvernamentale  59,0   31,7  83,7 

Participații  11.800,7   12.927,7  14.312,2 

Creanțe privind impozitul amânat  -     152,7  0,3 

Alte active  29,6   9,5  3,7 

Total active 12.107,7 13.400,7 14.767,5 

Total datorii  54,6   52,8  42,3 

Total capitaluri proprii  12.053,1   13.347,9  14.725,2 

Total datorii și capitaluri proprii 12.107,7 13.400,7 14.767,5 
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Situația Rezultatului Global 
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Sursa: Raportul privind rezultatele anuale FP 2015. 

1. Alte elemente reprezentând venituri/ (cheltuieli) nete includ câștigurile/ (pierderile) nete din diferențe de curs valutar, reluarea ajustărilor pentru deprecierea 

creanțelor și alte venituri/ (cheltuieli). 

Milioane RON (auditat) 2015 2014 2013 

Venituri brute din dividende  569,3  687,4  652,4 

Câștiguri/ (pierderi) nete din evaluarea participațiilor la 

valoare justă prin profit sau pierdere 
 (1.240,8) (604,2) 422,4 

Pierderi din deprecierea participațiilor disponibile pentru 

vânzare 
 (90,5) (344,1) (835,8) 

Venituri din dobânzi  3,9  20,9  36,1 

Câștiguri nete din vânzarea participațiilor disponibile 

pentru vânzare 
 344,8  645,5  115,1 

Alte elemente reprezentând venituri nete1  19,4  12,7  41,6 

Venituri/ (pierderi) nete din activitatea operațională  (393,9) 418,2  431,8 

Cheltuieli operaționale  (125,1) (113,6) (88,4) 

Cheltuieli de finanțare  (2,5) -    - 

Profit/ (Pierdere) înainte de impozitare  (521,5) 304,6  343,4 

Venit din/ (Cheltuială cu) impozitul pe profit  (43,6) 122,6  (382,1) 

Profitul/ (Pierderea) perioadei  (565,1) 427,2  (38,7) 

Alte elemente ale rezultatului global  212,4  7,2  3.883,1 

Total rezultat global aferent perioadei  (352,7) 434,4  3.844,4 
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