
 
_____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________  

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: 13.538.087.407 RON, Capital social vărsat: 13.174.101.815 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, în data de 17 aprilie 2014, Autoritatea de 

Supraveghere Financiară („ASF”) a emis Avizul nr. 3/17 aprilie 

2014, prin care a avizat mai multe modificări ale Actului 

Constitutiv al Fondului aprobate de acţionari începând cu aprilie 

2013, după cum urmează:  

- ASF a avizat toate modificările la Actul Constitutiv al 

Fondului aprobate de către acţionari în cadrul AGA din 25 

aprilie 2013, cu excepţia modificării articolului 12, alin. (2) 

lit. d), care se referă la numirea societăţii de administrare 

pe baza selecţiei organizate de către Comitetul 

Reprezentanţilor; 

- ASF a avizat modificarea articolului 19 alin. (3) din Actul 

Constitutiv aprobat prin Hotărârea AGEA nr. 17/22 

noiembrie 2013, prin care mandatul societăţii de 

administrare a fost stabilit la 2 ani; 

- ASF a avizat modificarea articolului 14 alin. (4) şi (5) din 

Actul Constitutiv aprobat prin Hotărârea AGEA nr.1/3 

februarie 2014, prin care condiţia de cvorum de 50% 

necesară pentru diminuarea capitalului social a fost 

redusă la cea de 25% stipulată în Legea societăţilor din 

România. 

Pentru uşurinţă, în Anexa 1 la prezenta veţi găsi un tabel 

comparativ în care este detaliată modificarea Actului Constitutiv 

care nu a fost avizată de către ASF, precum şi Avizul ASF nr. 

3/17 aprilie 2014 (Anexa 2).  

Data raportului:  
22 aprilie 2014 

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: 
13.538.087.407 RON  

Capital social vărsat:                                                                  
13.174.101.815 RON  

Piaţa reglementată pe care se 
tranzacţionează valorile 
mobiliare emise:   
Bursa de Valori Bucureşti 
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Actul Constitutiv actualizat cu modificările avizate de către ASF 

este publicat pe pagina de internet a Fondului, și poate fi accesat 

aici. 

Administratorul Fondului va continua să informeze acţionarii şi 

investitorii despre orice alte evoluţii viitoare materiale şi va 

continua să apere cu hotărâre interesele Fondului în numele 

tuturor acţionarilor săi. 

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

 

 
 
  

http://www.fondulproprietatea.ro/sites/default/files/act_constitutiv_22_aprilie_2014_ro.pdf
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Anexa 1 

Articolul 12 din Actul Constitutiv 
in forma anterioara Avizului ASF 

nr. 3/17 aprilie 2014 
 
 
 

Articolul 12 din Actul Constitutiv 
in forma ulterioara Avizului ASF 

nr. 3/17 aprilie 2014 
 
 

Comentarii 
 

 
ART. 12 

Adunările generale ale acționarilor 
 

    (1) Adunările generale ale 
acţionarilor sunt ordinare şi 
extraordinare. 
    (2) Adunarea generală ordinară a 
acţionarilor are următoarele 
competenţe, atribuţii şi funcţii: 
    a) discută, aprobă sau modifică 
situaţiile financiare anuale după 
analizarea rapoartelor S.A.I. si ale 
auditorului financiar; 
    b) stabileşte repartizarea profitului 
net şi stabileşte dividendele; 
    c) numeşte membrii Comitetului 
reprezentanţilor (CR) şi îi revocă din 
funcţie; 
    d) numeşte S.A.I. pe baza 
rezultatelor selecţiei efectuate în 
urma unei licitaţii pentru desemnarea 
S.A.I. şi revocă mandatul acordat 
acesteia; 
    e) numeşte şi revocă auditorul 
financiar şi fixează durata minimă a 
contractului de audit financiar; 
    f) stabileşte nivelul remuneraţiei 
membrilor Comitetului 
reprezentanţilor, a S.A.I. şi a 
auditorului financiar pentru exerciţiul 
financiar curent; 
    g) se pronunţă asupra gestiunii 
S.A.I. şi îi evaluează performanţele 
şi o descarcă de gestiune; 
    h) hotărăşte cu privire la 
acţionarea în justiţie a S.A.I. şi a 
auditorului financiar, după caz, 
pentru pagube pricinuite Fondului 
Proprietatea; 
    i) aproba strategia şi politicile de 
dezvoltare ale Fondului Proprietatea; 
    j) stabileşte bugetul anual de 
venituri şi cheltuieli şi aproba  
programul de activitate pe exerciţiul 
financiar următor; 
    k) hotărăşte cu privire la gajarea, 
închirierea sau constituirea de 
garanţii reale mobiliare ori ipotecare 
asupra bunurilor proprietate a 
Fondului Proprietatea; 
    l) hotărăşte în orice alte probleme 
privind Fondul Proprietatea, conform 
atribuţiilor legale. 
    (3) Adunarea generală 
extraordinară a acţionarilor are 
dreptul de a hotărî cu privire la: 
 a) înfiinţarea sau desfiinţarea unor 
sedii secundare: sucursale, agenţii, 
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    j) stabileşte bugetul anual de 
venituri şi cheltuieli pe exerciţiul 
financiar următor; 
k) hotărăşte cu privire la gajarea, 
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garanţii reale mobiliare ori ipotecare 
asupra bunurilor proprietate a 
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ASF a refuzat avizarea acestei 
modificari prin Avizul  ASF nr. 3/17 
aprilie 2014; modificarea a fost 
aprobata prin Hotararea AGEA nr. 
11/2013 (in forma evidentiata in 
verde); ASF a facut trimitere la 
forma anterioara a articolului: 
“numeşte S.A.I. pe baza rezultatelor 
selecţiei efectuate în urma unei 
licitaţii pentru desemnarea S.A.I. şi 
revocă mandatul acordat acesteia”. 
Argumentatia ASF a fost aceea ca 
prin modificarea Art. 12 alin. (2) 
litera d) in conformitate cu Hotararea 
adoptata in AGEA din 25 aprilie 
2013, s-a constatat nerespectarea 
dispozitiilor art. 12 alin. (1) si (2), 
Capitolul II, Titlul VII – Regimul 
stabilirii si platii despagubirilor 
aferente imobilelor preluate în mod 
abuziv, din Legea nr. 247/2005 
privind reforma în domeniile 
proprietăţii şi justiţiei, precum şi 
unele măsuri adiacente, conform 
carora: “Societatea de administrare 
va fi selectată în urma unor licitaţii 
internaţionale, regulamentul de 
organizare a acesteia, precum şi 
competenţa comisiei de licitaţie 
urmând să fie stabilită prin hotărâre 
a Guvernului. Desemnarea societăţii 
de administrare se va face cu 
respectarea prevederilor Legii nr. 
297/2004 privind piaţa de capital, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, precum şi a 
reglementărilor Comisiei Naţionale a 
Valorilor Mobiliare, emise în 
aplicarea acesteia.”  
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reprezentanţe sau alte asemenea 
unităţi fără personalitate juridică; 
b) majorarea capitalului social; 
c) reducerea capitalului social sau 
reîntregirea lui prin emisiune de noi 
acţiuni; 
d) conversia acţiunilor dintr-o 
categorie în alta; 
e) conversia unei categorii de 
obligaţiuni în altă categorie sau în 
acţiuni; 
f) emisiunea de obligaţiuni; 
g) aprobarea admiterii la 
tranzacţionare şi desemnarea pieţei 
reglementate pe care vor fi 
tranzacţionate acţiunile Fondului 
Proprietatea; 
h) încheierea oricărui 
contract/document care poate crea 
obligaţii legale Fondului Proprietatea, 
fără a se limita la cumpărarea, 
vânzarea, schimbul sau oferirea 
drept gaj a activelor Fondului 
Proprietatea a căror valoare 
depăşeşte, individual sau cumulat, 
pe durata unui exerciţiu financiar, 
20% din totalul activelor imobilizate, 
mai puţin creanţele; 
i) schimbarea sistemului de 
administrare a Fondului Proprietatea; 
j) limitarea sau ridicarea dreptului de 
preferinţă al acţionarilor; 
    k) aprobarea Declaraţiei de 
Politică Investiţională; 
    l) oricare altă modificare a actului 
constitutiv sau oricare altă hotărâre 
pentru care este cerută, prin lege 
sau prin prezentul Act constitutiv, 
aprobarea adunării generale 
extraordinare a acţionarilor. 
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