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Către: Bursa de Valori Bucureşti 
 Autoritatea de Supraveghere Financiară 

Raport curent conform art. 113 din Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 

1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, cu modificările şi completările 

ulterioare, precum şi prevederilor art. 99 din Codul Bursei de Valori Bucureşti, Titlul II, 

Emitenţi şi Instrumente Financiare. 

Evenimente de raportat: 

Actualizare privind restituirea de capital către acționari  

Franklin Templeton Investment Management Limited United 

Kingdom, Sucursala Bucureşti („Administratorul Fondului”) în 

calitate de administrator unic şi societate de administrare a 

investiţiilor Fondul Proprietatea SA („Fondul”), doreste sa 

actualizeze actionarii cu privire la distributiile ce implica restituirea 

de capital: 

In data de 3 februarie 2014, acționarii Fondului au aprobat prin 

Hotărârea AGEA nr. 2/2014 reducerea capitalului social al Fondului 

prin diminuarea valorii nominale a acţiunilor și distribuirea sumei cu 

care se reduce valoarea nominala in cuantum de 0,05 lei catre 

acționarii inregistrati ca atare la data de inregistrare, proporţional 

cu participarea lor la capitalul social vărsat al Fondului.   

In data de 25 iunie 2014, Autoritatea de Supraveghere Financiară 

a avizat reducerea de capital sus mentionata, astfel incat, in 

conformitate cu prevederile Hotararii nr. 2/2014, plata va incepe in 

data de 25 iulie 2014. 

Subliniem ca doar actionarii inregistrati ca atare in Registrul 

Actionarilor Fondului la data de 30 aprilie 2014 sunt indreptatiti sa 

solicite plata distributiilor mentionate mai sus.   

Administratorul Fondului va anunta in curand actionarilor procedura 

de urmat pentru plata distributiilor in numerar, care va fi similara 

procedurii pentru plata dividendelor din anii anteriori.  

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