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Către: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 

 BURSA DE VALORI BUCUREȘTI 

Referitor:  Notificare privind tranzacțiile efectuate în cadrul programului de răscumpărare 

De la: FONDUL PROPRIETATEA SA 

 

 

Subscrisa, FONDUL PROPRIETATEA SA, legal reprezentată de Franklin Templeton Investment 

Management Limited United Kingdom Sucursala Bucureşti în calitate de administrator unic şi societate 

de administrare a investiţiilor, vă aducem la cunoştinţă, în calitate de emitent, următoarele informaţii 

referitoare la tranzacţiile efectuate în perioada 1 – 3 octombrie 2014, în conformitate cu dispoziţiile art. 

150 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare: 

 

a) Denumirea emitentului (cumpărător) FONDUL PROPRIETATEA SA (FP) 

b) Denumirea intermediarului  Raiffeisen Bank 
c) Descrierea instrumentelor financiare achiziționate Acțiuni ordinare emise de Fondul Proprietatea  

(ISIN ROFPTAACNOR5) 

d) Tipul Tranzacției Răscumpărare  

e) Detalii cu privire la executarea ordinelor de 

tranzacționare aferente răscumpărării 

În timpul ședinței de tranzacționare 

f) Numărul total de acțiuni răscumpărate în perioada de 

raportare 

9.930.000 

g) Valoarea totală a tranzacțiilor efectuate în perioada 

de raportare (RON) 

9.466.526,95 

h) Numărul total de acțiuni achiziționate de la începutul 

programului de răscumpărare 

9.930.000 

i)Valoarea totală a tranzacțiilor efectuate de la începutul 

programului de răscumpărare (RON)                

9.466.526,95 

j) Numărul de acțiuni rămase de răscumpărat 980.925.616 

 

Detaliile tranzacţiilor de răscumpărare a acțiunilor emise de Fondul Proprietatea SA în perioada de 

raportare sunt prezentate în tabelul de mai jos: 

 

Data şi locul 

tranzacţiei 

Preţ mediu pe 

acţiune (RON) 

Volumul tranzacţiei 

(nr. acţiuni) 

Valoarea tranzacţiei 

(RON) 

1 octombrie 2014 

– BVB 
0,955591103 3.400.000 3.249.009,75 

2 octombrie 2014 

- BVB 
0,950481 3.600.000 3.421.731,60 

3 octombrie 2014 

- BVB 
0,954193037 

 

2.930.000 2.795.785,60 

 

Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom Sucursala Bucureşti, în 

calitate de administrator unic al FONDUL PROPRIETATEA S.A. 

 

Adrian Cighi 

Reprezentant legal 


