
 
_____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________  

FONDUL PROPRIETATEA S.A., societate de investiţii de tip închis administrată în sistem unitar  •  Cu sediul in Strada Buzesti nr. 78-80, etajul 7, sector 1, Bucureşti, cod poştal 011017, 
România  •  Cod de Identificare Fiscală (CIF): 18253260, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/21901/2005  •  Inregistrat la Registrul de Evidenta a Operatorilor de Date cu Caracter 
Personal sub nr. 18668  •  Capital social subscris: 11.815.279.886,85 RON, Capital social vărsat: 11.469.658.154,35 RON •  Tel.: + 40 21 200 9600; Fax: +40 21 200 9631; Email: 
office@fondulproprietatea.ro, Internet: www.fondulproprietatea.ro 

 

 
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. 267/23.12.2014, a avizat fără observaţii modificările 

Actului Constitutiv al Fondului astfel cum au fost aprobate prin 

Hotararea nr. 18/19.11.2014 a Adunării Generale Extraordinare a 

Acţionarilor Fondului, prin care  

- Articolul 12 alineatul (3) litera h) a fost modificat după cum 

urmează: “h) încheierea oricărui contract/document care 

poate crea obligații legale Fondului Proprietatea, fără a se 

limita la cumpărarea, vânzarea, schimbul sau oferirea 

drept gaj a activelor imobilizate ale Fondului Proprietatea a 

cărui valoare depășește, individual sau cumulat, pe durata 

unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor 

imobilizate, mai puțin creanțele;” 

- Articolul 17 alineatul (16) a fost modificat după cum 

urmează: “(16) Propune adunării generale a acționarilor 

aprobarea prealabilă sau respingerea oricărui 

contract/document care poate crea obligații legale 

Fondului Proprietatea, fără a se limita la cumpărarea, 

vânzarea, schimbul sau oferirea drept gaj a activelor 

imobilizate ale Fondului Proprietatea a cărui valoare 

depășește, individual sau cumulat, pe durata unui exercițiu 

financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin 

creanțele.” 

- Articolul 21 alineatul (3) punctele (x) și (xi) au fost 

modificate după cum urmează: “(x) pe baza propunerii 

Comitetului reprezentanților, să supună aprobării adunării 

generale extraordinare a acționarilor orice 
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contract/document care poate crea obligații legale 

Fondului Proprietatea, fără a se limita la cumpărarea, 

vânzarea, schimbul sau oferirea drept gaj a activelor 

imobilizate ale Fondului Proprietatea a cărui valoare 

depășește, individual sau cumulat, pe durata unui exercițiu 

financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin 

creanțele; 

(xi) sa încheie orice contract/document care naște obligații 

legale in sarcina Fondului Proprietatea, inclusiv 

cumpărarea, vânzarea, schimbul sau oferirea drept gaj a 

activelor imobilizate ale Fondului Proprietatea a cărui 

valoare nu depășește, individual sau cumulat, pe durata 

unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor 

imobilizate, mai puțin creanțele, fără aprobarea adunării 

generale ordinare sau extraordinare a acționarilor;” 

Vă rugăm să regăsiţi anexat prezentului raport Avizul ASF nr. 

267/23.12.2014.  

Actul Constitutiv actualizat cu modificările avizate de către ASF si 

descrise in prezentul raport 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. 
 
 
Calin Metes 
Imputernicit prin Decizia SAI nr. 51/18.12.2014 

 

 
 
 

http://fondulproprietatea.ro/sites/default/files/act_constitutiv_actualizat_la_23_12_2014.pdf





