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Raport curent conform Art. 99 din Codul Bursei de Valori Bucureşti, Titlul II, Emitenţi şi 
Instrumente Financiare 
 
 
Evenimente importante de raportat: 
 

Analizarea unor opțiuni strategice privind participațiile Fondul 

Proprietatea S.A. în OMV Petrom S.A.   

Franklin Templeton Investment Management Limited United 

Kingdom Sucursala Bucureşti („Administratorul Fondului”), în 

calitate de administrator unic şi societate de administrare a 

investiţiilor Fondul Proprietatea S.A. („Fondul”), doreşte să 

informeze acţionarii că, în conformitate cu angajamentul său de a 

crește valoarea pentru acționari și de a crește lichiditatea activelor 

din portofoliul Fondului, Fondul continuă să analizeze opțiuni 

strategice pentru o potențială reducere a participațiilor deținute în 

OMV Petrom S.A. („Societatea”) sub pragul de 15% din capitalul 

social subscris al Societății inclusiv prin intermediul unei oferte 

publice privind atât acțiuni, cât și Certificate de Depozit având drept 

suport acțiuni (“Global Depositary Receipt” în limba engleză, în 

continuare “GDR”), urmând ca GDR-urile să fie listate pe London 

Stock Exchange. Orice asemenea tranzacție este condiționată atât 

de existența unor condiții de piață favorabile, cât și de obținerea 

aprobărilor necesare.   

Analiza rămâne în continuare deschisă, este subiect al altor 

numeroase elemente și condiții de piață, iar o decizie fermă de a 

merge mai departe cu o tranzacție nu a fost încă luată. Astfel cum 

a fost raportat anterior (5 martie 2014), anunțuri subsecvente se 

vor face când o decizie fermă va fi luată în acest sens.   

Fondul deține în prezent 19% din capitalul social subscris al 

Societății (reprezentând 32,86% din VAN-ul Fondului la 31 iulie 

2015) și tinde să crească lichiditatea tranzacțiilor cu acțiuni ale 

Societății, rămânând dedicat dezvoltării cu succes a acesteia în 

calitate de acționar pe termen lung.     

Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom Sucursala 
Bucureşti, în calitate de administrator unic al FONDUL PROPRIETATEA S.A. 
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Acțiuni pe Bursa de Valori 
Bucureşti 
GDR-uri pe London Stock 
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