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Către: Bursa de Valori Bucureşti 
 Autoritatea de Supraveghere Financiară 
 
 
Raport curent conform articolului 113 pct. A alineat (1) din Regulamentul Comisiei 
Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori 
mobiliare, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu prevederile articolului 99 
din Codul Bursei de Valori Bucureşti Operator de Piaţă, Titlul II, Emitenţi şi Instrumente 
Financiare 
 

Evenimente importante de raportat: 

Autoritatea de Supraveghere Financiară a avizat mai multe 

modificări ale Actului Constitutiv   

Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom 

Sucursala  Bucureşti (“Administratorul Fondului”), în calitatea 

sa de administrator unic şi societate de administrare a investiţiilor 

Fondul Proprietatea SA („Fondul”), doreşte să informeze 

acţionarii că Autoritatea de Supraveghere Financiară („ASF”), prin 

Avizul nr. 218/11 noiembrie 2014, a avizat fără observaţii mai 

multe modificări ale Actului Constitutiv al Fondului aprobate de 

acţionari în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor 

Fondului (AGEA”) din 23 septembrie 2014, respectiv:  

- Articolul 12 alineat (2) litera d) din Actul Constitutiv aprobat 

prin Hotărârea AGEA nr. 12/23 septembrie 2014, după 

cum urmează: “d) numeşte S.A.I. în conformitate cu 

prevederile legale şi revocă mandatul acordat acesteia”. 

-  Articolul 12 alineat (2) litera f) din Actul Constitutiv aprobat 

prin Hotărârea AGEA nr. 13/23 septembrie 2014, după 

cum urmează: “f) stabileşte nivelul remuneraţiei membrilor 

Comitetului Reprezentanţilor, a S.A.I. si a auditorului 

financiar pentru servicii de audit financiar aferente 

exerciţiul financiar curent”. 

- Articolul 13 alineat (9) din Actul Constitutiv aprobat prin 

Hotărârea AGEA nr. 14/23 septembrie 2014, după cum 

urmează: “(9) În convocarea pentru prima adunare 

generală a acţionarilor se poate de asemenea prevedea 

ziua şi ora pentru cea de-a doua adunare, având aceeaşi 

ordine de zi cu prima adunare, pentru a acoperi situaţia în 

care cea dintâi nu s-ar putea ţine din cauza neîntrunirii 

cvorumului”. 

- Articolul 34 din Actul Constitutiv ca urmare a introducerii 

alin. (5) aprobat prin Hotărârea AGEA nr. 15/23 

septembrie 2014, după cum urmează: “(5) Fondul 

Proprietatea nu se va implica în activități “de atragere de 
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capital”, în sensul Art. 4 (1) (a) (i) din Directiva UE 2011/61 

astfel cum este detaliat prin recomandările și interpretările 

Autorității Europene a Valorilor Mobiliare și a Piețelor de 

Capital, cu excepția situației în care acest lucru s-ar 

impune conform art. 10 alin. (2) din Legea nr. 247/2005 cu 

modificările și completările ulterioare”. 

Vă rugăm să regăsiţi în Anexa la prezenta Avizul ASF nr. 218/11 

noiembrie 2014.  

Actul Constitutiv actualizat cu modificările avizate de către ASF 

este publicat pe pagina de internet a Fondului și poate fi accesat 

aici.   

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

 

 
 
 

http://www.fondulproprietatea.ro/sites/default/files/act_constitutiv_12_noiembrie_2014.pdf





