
 
_________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

FONDUL PROPRIETATEA S.A., societate de investiţii de tip închis administrată în sistem unitar  •  Cu sediul in Strada Buzesti nr. 78-80, etajul 7, sector 1, Bucureşti, cod poştal 

011017, România  •  Cod de Identificare Fiscală (CIF): 18253260, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/21901/2005  •  Inregistrat la Registrul de Evidenta a Operatorilor 

de Date cu Caracter Personal sub nr. 18668  •  Capital social subscris: 11.575.064.733,65 RON, Capital social vărsat: 11.229.443.001,15 RON •  Tel.: + 40 21 200 9600; Fax: +40 

21 200 9631; Email: office@fondulproprietatea.ro, Internet: www.fondulproprietatea.ro 

Către: Bursa de Valori Bucureşti 

 Autoritatea de Supraveghere Financiară 

 

Raport curent conform art. 99 din Codul Bursei de Valori Bucureşti Operator de Piaţă, Titlul II, 

Emitenţi şi Instrumente Financiare 

Evenimente importante de raportat: 

Demararea celui de-al cincilea program de răscumpărare 

Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom 

Sucursala Bucureşti, în calitate de administrator unic şi societate de 

administrare a investiţiilor Fondul Proprietatea S.A. („Administratorul 

Fondului”), doreşte să informeze acţionarii că cel de-al cincilea program 

de răscumpărare va începe în 10 februarie 2015.  

În conformitate cu Hotărârea AGEA nr. 19 din 19 noiembrie 2014, 

publicată în Monitorul Oficial nr. 704, Partea IV, din data de 6 februarie 

2015 („Hotărârea AGEA”), programul se referă la cumpărarea de către 

Fondul Proprietatea SA a unui număr maxim de (i) 227.572.250 acţiuni 

sau (ii) 10% din valoarea capitalului social subscris la data relevantă, 

aplicându-se valoarea cea mai mică dintre acestea două, la un preţ care 

nu poate fi mai mic de 0,2 RON/acţiune sau mai mare de 2,0 

RON/acţiune. Perioada maximă de derulare a acestui program de 

răscumpărare expiră în data de 6 august 2016. Programul de 

răscumpărare are drept scop reducerea capitalului social.  

Administratorul Fondului anunţă faptul că, urmare a evaluării ofertelor 

depuse în cadrul procesului de selecţie a intermediarilor, Wood & 

Company Financial Services, A.S. a fost selectat să furnizeze servicii de 

intermediere pentru cel de-al cincilea program de răscumpărare.  

Fondul poate răscumpăra un volum zilnic de acţiuni de până la 25% din 

cantitatea medie zilnică de acţiuni ale Fondului care sunt tranzacţionate 

pe piaţa reglementată pe care se efectuează achiziţia, calculat potrivit 

legislaţiei aplicabile. Administratorul Fondului va raporta săptămânal în 

legătură cu derularea acestui program de răscumpărare.    

Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom Sucursala Bucureşti, în 
calitate de administrator unic al FONDUL PROPRIETATEA S.A. 
 
Adrian CIGHI 
Reprezentant legal 

 

Data raportului:  
9 februarie 2015 

Denumirea entităţii 
emitente:  
Fondul Proprietatea S.A. 

Sediul social:   
Str. Buzeşti nr. 78-80, etaj 7, 
sector 1, Bucureşti, 011017 

Numărul de telefon/fax:  
Tel:  + 40 21 200 9600 
Fax: + 40 21 200 9631 

Codul unic de înregistrare 
la Oficiul Registrului 
Comerţului:  
18253260 

Număr de ordine în 
Registrul Comerţului:  
J40/21901/2005 

Capital social subscris: 
11.575.064.733,65 RON 

Capital social vărsat:                                                                  
11.229.443.001,15 RON 

Număr de acţiuni emise: 

12.184.278.667 

Număr de acţiuni plătite:                                                                  
11.820.466.317 

Piaţa reglementată pe care 
se tranzacţionează valorile 
mobiliare emise:   
Bursa de Valori Bucureşti 

 


