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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 parţial Actul 

Adiţional nr. 2 la Contractul de Administrare a Investiţiilor    

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 şi investitorii 

că, Autoritatea de Supraveghere Financiară („ASF”) a emis Avizul nr. 

88/20 martie 2015, prin care a avizat parţial Actul Adiţional nr. 2/24 

septembrie 2014 (“Actul Adiţional nr. 2”) la Contractul de Administrare a 

Investiţiilor încheiat între Fond şi Administratorul Fondului în aprilie 2014 

(„Contractul de Administrare”). 

Administratorul Fondului menţionează că două aspecte ale Actului 

Adiţional nr. 2 nu au fost avizate în forma aprobată de acţionari prin 

Hotărârea nr. 10 a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Fondului din 

23 septembrie 2014, respectiv: 

 definiţia Cazului de Forţă Majoră, pentru care ASF a eliminat 

„deprecieri şi fluctuaţii” ca fiind cazuri de forţă majoră;  

 data efectivă a Comisionului de Distribuţie: în forma aprobată de 

acţionarii Fondului, plata Comisionului de Distribuţie trebuia să fie 

efectivă începând cu 30 septembrie 2014, în timp ce, avizul ASF 

stipulează faptul că plata este efectivă începând cu data avizării 

Actului Adiţional nr. 2 (respectiv, 20 martie 2015).     

Potrivit Avizului ASF (ataşat prezentei la Anexa 1), Fondul are obligaţia 

de a supune aprobării acţionarilor cele două modificări menţionate 

anterior.  

Pentru uşurinţă, vă rugăm să regăsiţi, anexat prezentei, un tabel 

comparativ în care sunt descrise modificările la Contractul de 

Administrare care au fost avizate de ASF cu observaţii (Anexa 2).  

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

 

Data raportului:  
23 martie 2015 

Denumirea entităţii 
emitente:  
Fondul Proprietatea S.A. 

Sediul social:   
Str. Buzeşti nr. 78-80, etaj 7, 
sector 1, Bucureşti, 011017 

Numărul de telefon/fax:  
Tel:  + 40 21 200 9600 
Fax: + 40 21 200 9631 

Codul unic de înregistrare 
la Oficiul Registrului 
Comerţului:  
18253260 

Număr de ordine în 
Registrul Comerţului:  
J40/21901/2005 

Capital social subscris: 
11.575.064.733,65 RON 

Capital social vărsat:                                                                  
11.229.443.001,15 RON 

Număr de acţiuni emise: 

12.184.278.667 

Număr de acţiuni plătite:                                                                  
11.820.466.317 

Piaţa reglementată pe care 
se tranzacţionează valorile 
mobiliare emise:   
Bursa de Valori Bucureşti 
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Anexa 2 

 

Forma prevazută în 
Actul Adiţional nr. 2 la 

Contractul de 
Administrare aprobat 

prin Hotărârea AGOA nr. 
10/23 septembrie 2014  

 

Forma modificată de ASF 
prin Avizul nr. 88 / 20 

martie 2015 
 

Observaţii 

„Caz de Forță Majoră 
înseamnă, cu privire la 
orice parte, orice fapt, 
eveniment sau împrejurare 
care nu este cauzată de 
respectiva parte și care nu 
se află sub controlul 
rezonabil al părții 
respective, inclusiv, fără 
limitare (în măsura în care 
nu este cauzată de 
respectiva parte și nu se 
află sub controlul rezonabil 
al părții respective) 
dezastre naturale, război, 
ostilități (indiferent dacă 
starea de război a fost 
declarată sau nu), acte de 
terorism, acte ale oricărei 
autorități civile sau 
militare, ordine sau 
restricții guvernamentale 
sau de reglementare, 
suspendare sau retragere 
a licențelor sau 
aprobărilor, restricții 
valutare, deprecieri sau 
fluctuații, condiții de piață 
care afectează executarea 
sau decontarea 
tranzacțiilor sau valoarea 
activelor, defecțiuni sau 
avarii ale sistemelor de 
comunicații, colapsul 
oricărei case relevante de 
schimb sau compensare, 
revoltă, insurecție, 
rebeliune civilă, 
demonstrație publică, 
sabotaj, acte de 
vandalism, incendiu, 
inundații, seisme, condiții 
meteo extreme, epidemii 
sau pandemii, explozii, 
accidente aviatice sau 

„Caz de Forță Majoră 
înseamnă, cu privire la orice 
parte, orice fapt, eveniment 
sau împrejurare care nu 
este cauzată de respectiva 
parte și care nu se află sub 
controlul rezonabil al părții 
respective, inclusiv, fără 
limitare (în măsura în care 
nu este cauzată de 
respectiva parte și nu se 
află sub controlul rezonabil 
al părții respective) dezastre 
naturale, război, ostilități 
(indiferent dacă starea de 
război a fost declarată sau 
nu), acte de terorism, acte 
ale oricărei autorități civile 
sau militare, ordine sau 
restricții guvernamentale 
sau de reglementare, 
suspendare sau retragere a 
licențelor sau aprobărilor, 
restricții valutare, condiții de 
piață care afectează 
executarea sau decontarea 
tranzacțiilor sau valoarea 
activelor, defecțiuni sau 
avarii ale sistemelor de 
comunicații, colapsul 
oricărei case relevante de 
schimb sau compensare, 
revoltă, insurecție, rebeliune 
civilă, demonstrație publică, 
sabotaj, acte de vandalism, 
incendiu, inundații, seisme, 
condiții meteo extreme, 
epidemii sau pandemii, 
explozii, accidente aviatice 
sau căderi de obiecte din 
aeronave, eliberarea de 
radiații ionizante sau 
contaminarea radioactivă, 
chimică sau biologică, 
dispoziția oricărei instanțe 

ASF a refuzat avizarea acestui 
paragraf prin Avizul nr. 88/20 
martie 2015; această 
modificare a fost aprobată prin 
Hotărârea nr. 10 a Adunării 
Generale Ordinare a 
Acţionarilor Fondului din 23 
septembrie 2014. 
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căderi de obiecte din 
aeronave, eliberarea de 
radiații ionizante sau 
contaminarea radioactivă, 
chimică sau biologică, 
dispoziția oricărei instanțe 
sau a oricărei autorități 
guvernamentale sau de 
reglementare, întârzieri 
legate de transport sau de 
comunicații, avarierea sau 
deteriorarea accidentală a 
echipamentelor, orice 
grevă a angajaților, grevă 
patronală sau alte litigii 
profesionale industriale 
(care nu implică doar 
angajații părții respective), 
schimbare structurală sau 
subminare;” 
 

sau a oricărei autorități 
guvernamentale sau de 
reglementare, întârzieri 
legate de transport sau de 
comunicații, avarierea sau 
deteriorarea accidentală a 
echipamentelor, orice grevă 
a angajaților, grevă 
patronală sau alte litigii 
profesionale industriale 
(care nu implică doar 
angajații părții respective), 
schimbare structurală sau 
subminare;” 

“Comisionul de Distributie 
va fi plătit de către Client 
trimestrial, în baza 
facturilor ce vor fi emise 
de către S.A.I. în termen 
de douăzeci (20) de zile 
lucrătoare de la încheierea 
trimestrului în care s-a 
incadrat data relevantă 
pentru calcularea sumei 
de distribuit. Calculul 
perioadei primei plăți va 
acoperi toate distributiile 
cu exceptia dividendelor, 
care au fost puse la 
dispoziție începand cu (si 
inclusiv) 30 septembrie 
2014 până la sfârșitul 
perioadei relevante 
(indiferent de data la care 
această clauză intră în 
vigoare).” 

“Comisionul de Distributie 
va fi plătit de către Client 
trimestrial, în baza facturilor 
ce vor fi emise de către 
S.A.I. în termen de douăzeci 
(20) de zile lucrătoare de la 
încheierea trimestrului în 
care s-a incadrat data 
relevantă pentru calcularea 
sumei de distribuit. Calculul 
perioadei primei plăți va 
acoperi toate distributiile cu 
exceptia dividendelor, care 
au fost puse la dispoziție 
începând cu data aprobării 
de către ASF a prezentului 
Act Adiţional, până la 
sfârșitul perioadei 
relevante.” 
 

ASF a refuzat avizarea acestui 
paragraf prin Avizul nr. 88/20 
martie 2015; această 
modificare a fost aprobată prin 
Hotărârea nr. 10 a Adunării 
Generale Ordinare a 
Acţionarilor Fondului din 23 
septembrie 2014 

 


