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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 treilea 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 treilea program de răscumpărare va 

începe în 27 martie 2014.  

În conformitate cu Hotărârea AGEA nr. 15 din 22 noiembrie 

2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 1751, Partea IV, 

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

către Fondul Proprietatea SA a unui număr maxim de (i) 

252.858.056 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 1,5 RON/acţiune. 

Programul de răscumpărare se va desfăşura pe o perioadă de 

18 luni de la data publicării Hotărârii AGEA menţionate 

anterior în Monitorul Oficial, respectiv până la data de 19 

septembrie 2015. 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, SSIF RAIFFEISEN CAPITAL & INVESTMENT 

S.A. a fost selectat să furnizeze servicii pentru cel de-al treilea 

program de răscumpărare.  

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, Fondul poate 

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

cantitatea medie zilnică de acţiuni care sunt tranzacţionate pe 

piaţa reglementată pe care se efectuează achiziţia.  

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