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Către: Bursa de Valori Bucureşti 
 Autoritatea de Supraveghere Financiară 
                London Stock Exchange 

 

 
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 Actul Adiţional 

nr. 4 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. 1/7 ianuarie 2016, prin care a avizat cu observaţii Actul 

Adiţional nr. 4/2 noiembrie 2015 la Contractul de Administrare a 

Investiţiilor încheiat între Fond şi Administratorul Fondului în aprilie 

2014 („Contractul de Administrare”), propunând o formulare diferită. 

Vă rugăm să regăsiţi, ataşat prezentei în Anexa 1, Avizul ASF.  

De asemenea, pentru uşurinţă, vă rugăm să regăsiţi, anexat prezentei 

în Anexa 2, un tabel comparativ în care sunt descrise modificările la 

Contractul de Administrare care au fost avizate de către ASF cu 

observaţii.   

 

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

Data raportului:  

8 ianuarie 2016 

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: 
10.074.080.745,90 RON 
 
Capital social vărsat:                                                                  
9.746.649.630,90 RON 
 
Număr de acţiuni 
emise: 11.193.423.051 
 
Număr de acţiuni 
plătite:                                                                  
10.829.610.701 
 
Piaţa reglementată pe 
care se 
tranzacţionează 
valorile mobiliare 
emise:   
 
Acțiuni pe Bursa de 
Valori Bucureşti 
 
GDR-uri pe London 
Stock Exchange 
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Anexa 2 
 

Extras din Actul Adiţional nr. 4 la 
Contractul de Administrare - Forma 

aprobată de către acţionarii Fondului în 
data de 29 octombrie 2015 

 
Extras din Actul Adiţional nr. 4 la 

Contractul de Administrare – Forma 
modificată de ASF prin Aviz   

 
 

2. Comisionul de distribuţie 
 
Este recunoscut faptul că distributiile care se 
efectuează în beneficiul acționarilor ar 
reduce baza de calcul pe baza căreia este 
calculat Comisionul de Bază. Pentru 
recompensarea S.A.I. pentru organizarea 
acestor distribuiri, un comision va fi calculat 
după cum urmează (o suma astfel calculata 
cu privire la o anumita perioada, un 
“Comision de Distributie”): 200 de puncte de 
bază aplicat distributiilor totale cu exceptia 
dividendelor (inclusiv, dar fără a se limita la, 
răscumpărări de acțiuni proprii, răscumpărări 
de GDR-uri FP și returnari de capital social) 
puse la dispoziție oricând in perioada 20 
martie 2015 - 31 martie 2016. 

2. Comisionul de distribuţie  
 
Este recunoscut faptul că distributiile care 
se efectuează în beneficiul acționarilor ar 
reduce baza de calcul pe baza căreia este 
calculat Comisionul de Bază. Pentru 
recompensarea S.A.I. pentru organizarea 
acestor distribuiri, un comision va fi calculat 
după cum urmează (o suma astfel calculata 
cu privire la o anumita perioada, un 
“Comision de Distributie”): 200 de puncte 
de bază aplicat distributiilor totale cu 
exceptia dividendelor (inclusiv, dar fără a se 
limita la, răscumpărări de acțiuni proprii, 
răscumpărări de GDR-uri FP și returnari de 
capital social) puse la dispoziție oricând 
incepând cu momentul avizării de către 
ASF a prezentului act adiţional, până la 31 
martie 2016. 

 


