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Către: Bursa de Valori Bucureşti 
 Autoritatea de Supraveghere Financiară 

 
Raport curent conform art. 99 lit. (s) din Codul Bursei de Valori Bucureşti, Titlul II, Emitenţi şi 
Instrumente Financiare 
 
 
Evenimente de raportat: 
 

Materialele informative în legătură cu Adunările Acționarilor 

din data de 19 Noiembrie 2014 

 

Franklin Templeton Investment Management Limited United 

Kingdom Sucursala Bucureşti („Administratorul Fondului”) în 

calitate de administrator unic şi societate de administrare a 

investiţiilor Fondul Proprietatea SA („Fondul”) doreşte să 

reamintească acţionarilor că Administratorul Fondului a convocat 

adunarea generală extraordinară („AGEA”) si ordinară („AGOA”) a 

acționarilor Fondului în data de 19 noiembrie 2014, la Hotel 

Intercontinental, Sala Rondă, Bulevardul Nicolae Balcescu nr. 4, 

București, începând cu ora 10:00 AM, ora României.  

 

Toate materialele informative (inclusiv convocatorul, procedura de 

organizare a adunarilor generale, formularele de procuri speciale si 

de vot prin corespondenta) sunt disponibile pe pagina de internet a 

Fondului si pot fi accesate aici. 

 

Administratorul Fondului recomandă ca acționarii să voteze 

„pentru”  la toate punctele de pe ordinea de zi a AGEA si AGOA, 

cu exceptia punctului 4 (numirea a trei membri ai Comitetului 

Reprezentantilor) unde Administratorul Fondului se abtine de la a 

face vreo recomandare, intrucat candidatii sunt numiti si decisi de 

actionari, iar Administratorul Fondului ramane independent de 

acest proces decizional.   

 

Recomandările de vot ale Administratorului Fondului descrise aici 

nu sunt în niciun fel obligatorii şi nu ar trebui considerate în niciun 

fel ca fiind document suport/argument pentru fundamentarea 

votului, acţionarii fiind liberi să decidă asupra modului în care 
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Denumirea entităţii emitente:  

Fondul Proprietatea S.A.  
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Comerţului:  
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11.815.279.886,85 RON 
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11.469.656.813,90 RON 

Piaţa reglementată pe care se 
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Bursa de Valori Bucureşti 

http://www.fondulproprietatea.ro/ro/relaţii-cu-investitorii/informaţii-referitoare-la-adunările-generale-ale-acţionarilor/documente-aga
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votează pentru fiecare punct de pe ordinea de zi. Administratorul 

Fondului va duce la îndeplinire și se va conforma cu toate deciziile 

luate de acționarii Fondului, indiferent de recomandările sale din 

prezentul document, sub rezerva respectării legii şi a 

reglementărilor. 

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

 

 


