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Către: Bursa de Valori Bucureşti 
 Autoritatea de Supraveghere Financiară 

Raport curent conform art. 113 pct. A, alin. (1) lit. b) din Regulamentul Comisiei 

Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori 

mobiliare, cu modificările şi completările ulterioare, cu modificările şi completările 

ulterioare, precum şi a art. 99 lit. a) din Codul Bursei de Valori Bucureşti Operator 

de Piaţă, Titlul II, Emitenţi şi Instrumente Financiare 

 

Evenimente importante de raportat: 

Convocator al Adunărilor Generale Extraordinare şi 

Ordinare ale Acţionarilor Fondul Proprietatea S.A. care 

vor avea loc în data de 23 septembrie 2014 

Franklin Templeton Investment Management Ltd. United 

Kingdom Sucursala Bucureşti, în calitate de administrator 

unic şi societate de administrare a investiţiilor Fondul 

Proprietatea S.A., prin prezenta, publică Convocatorul  

Adunării Generale Extraordinare (AGEA) şi al Adunării 

Generale Ordinare (AGOA) a Acţionarilor Fondul 

Proprietatea S.A. convocate pentru data de 23 septembrie 

2014, aprobat de Comitetul Reprezentanţilor în 13 august 

2014 şi ataşat ca Anexă la prezentul raport.  

Ambele adunări vor avea loc la Hotel “Athenee Palace 

Hilton”, Sala „Le Diplomate”, Strada Episcopiei nr. 1-3, sector 

1, Bucureşti, începând cu ora 10:00 AM în cazul AGEA şi ora 

11:00 AM în cazul AGOA. 

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:  
13 august 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: 
12.861.183.036,65 RON 

Capital social vărsat:                                                                  
12.515.396.724,25 RON   

Piaţa reglementată pe care se 
tranzacţionează valorile mobiliare 
emise:   
Bursa de Valori Bucureşti 
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CONVOCATOR AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE ŞI AL ADUNĂRII 
GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR  

FONDUL PROPRIETATEA S.A. 
 
Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala 
Bucureşti, cu sediul social în Bucureşti, Strada Buzeşti, nr. 78-80, etajele 7 şi 8, sector 1, 
înscris la Registrul Comerţului Bucureşti sub numărul J40/8587/2009, având CUI 
25851096, înscris în Registrul Public al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare (CNVM) 
sub numărul PJM05SSAM/400001 ca sucursală a unei societăţi de administrare a 
investiţiilor dintr-un stat membru al Uniunii Europene, în calitate de Administrator Unic al 
FONDUL PROPRIETATEA S.A., societate pe acţiuni organizată ca societate de investiţii 
de tip închis, cu sediul social în Bucureşti, Strada Buzeşti, nr. 78-80, etaj 7, sector 1, 
înregistrată la Registrul Comerţului Bucureşti sub numărul J40/21901/2005, CUI 
18253260, având capitalul social subscris în cuantum de 12.861.183.036,65 RON, 
capitalul social vărsat în cuantum de 12.515.396.724,25 RON și un număr total de drepturi 
de vot la data de 31 iulie 2014 de 11.820.293.075 (Societatea), 

 
Având în vedere 

 

 Prevederile art. 12 - 13 ale Actului Constitutiv al Societăţii în vigoare; 

 Prevederile Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare (Legea nr. 31/1990); 

 Prevederile Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările 
ulterioare (Legea nr. 297/2004); 

 Prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de 
plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, 
precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004; 

 Prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale 
acţionarilor în cadrul adunărilor generale ale societăţilor comerciale, cu modificările şi 
completările ulterioare (Regulamentul nr. 6/2009); 

 Prevederile art. 21 din Regulamentul CNVM nr. 4/2010 privind înregistrarea la CNVM 
şi funcţionarea Societăţii Comerciale „Fondul Proprietatea” S.A., precum şi 
tranzacţionarea acţiunilor emise de aceasta; 

 
CONVOACĂ:  

 
A.  Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Fondul Proprietatea S.A. pentru 

data de 23 septembrie 2014, ora 10:00 AM (ora României), la Hotel „Athenee 
Palace Hilton”, sala „Le Diplomate”, Strada  Episcopiei nr. 1-3, Sector 1, București, 
Cod Poștal 010292, România, (AGEA), şi 

B. Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Fondul Proprietatea S.A. pentru data 
de 23 septembrie 2014, ora 11:00 AM (ora României), la Hotel „Athenee Palace 
Hilton”, sala „Le Diplomate”, Strada  Episcopiei nr. 1-3, Sector 1, București, Cod 
Poștal 010292, România, (AGOA). 

 
Doar persoanele care sunt înregistrate ca acţionari ai Societăţii la data de 8 septembrie 
2014 (Data de Referinţă) în registrul acţionarilor ţinut de Depozitarul Central S.A. au 
dreptul de a participa şi vota în cadrul AGEA şi/sau AGOA.  
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A. Ordinea de zi a AGEA este următoarea. 
 

1. Aprobarea ordinii de zi a AGEA. 
 

2. Aprobarea modificării Actului Constitutiv după cum urmează: 
 
2.1. Aprobarea modificării Articolului 9 alineatul (2) din Actul Constitutiv al 

Fondul Proprietatea S.A. astfel cum a fost dispus de catre Autoritatea de 
Supraveghere Financiară (“ASF”) prin Avizul nr. 75/25.06.2014, dupa cum 
urmează:  
“(2) Valoarea nominală a unei acțiuni este de 0,95 RON”. 
 

2.2. Aprobarea modificării Articolului 12 alineat (2) litera d) astfel cum a fost 
dispus de catre ASF prin Avizul nr. 3/17.04.2014. Administratorul Fondului 
mentioneaza că propunerea nu este necesara, forma in vigoare a acestui 
articol fiind identica cu propunerea de modificare. Va rugam sa gasiti mai jos 
textul dispus a fi supus aprobarii de catre ASF.  
“d) numeşte S.A.I. pe baza rezultatelor selecţiei efectuate în urma unei licitaţii 
pentru desemnarea S.A.I. şi revocă mandatul acordat acesteia”. 

 
2.3. Aprobarea modificării Articolului 12 alineat (2) litera d) după cum urmează:  

“d) numeşte S.A.I. în conformitate cu prevederile legale şi revocă mandatul 
acordat acesteia”. Dacă acționarii Fondul Proprietatea SA vor vota pentru 
modificarea Actului Constitutiv, modificarea Actului Constitutiv va intra în 
vigoare după ce va fi avizată de către ASF, dacă va fi prevăzut astfel de 
legislația și reglementările aplicabile. 

 
2.4. Aprobarea modificării Articolului 12 alineat (2) litera f) din Actul Constitutiv al 

Fondul Proprietatea S.A. după cum urmează: “f) stabileşte nivelul remuneraţiei 
membrilor Comitetului reprezentanţilor, a S.A.I. si a auditorului financiar pentru 
servicii de audit financiar aferente exerciţiul financiar curent”. Dacă acționarii 
Fondul Proprietatea SA vor vota pentru modificarea Actului Constitutiv, 
modificarea Actului Constitutiv va intra în vigoare după ce va fi avizată de către 
ASF, dacă va fi prevăzut astfel de legislația și reglementările aplicabile. 
 

2.5. Aprobarea modificării Articolului 13 alineat (9) din Actul Constitutiv al Fondul 
Proprietatea S.A. după cum urmează: “(9) În convocarea pentru prima adunare 
generală a acţionarilor se poate de asemenea prevedea ziua şi ora pentru cea 
de-a doua adunare, având aceeaşi ordine de zi cu prima adunare, pentru a 
acoperi situaţia în care cea dintâi nu s-ar putea ţine din cauza neîntrunirii 
cvorumului”. Dacă acționarii Fondul Proprietatea SA vor vota pentru 
modificarea Actului Constitutiv, modificarea Actului Constitutiv va intra în 
vigoare după ce va fi avizată de către ASF, dacă va fi prevăzut astfel de 
legislația și reglementările aplicabile. 

 
2.6. Aprobarea modificării Articolului 34 alineatul (5) din Actul Constitutiv al 

Fondul Proprietatea S.A. astfel cum a fost dispus de catre ASF prin Avizul nr. 
75/25.06.2014, după cum urmează:  
“(5) Fondul Proprietatea nu se va implica în activități “de atragere de capital”, în 
sensul Art. 4 (1) (a) (i) din Directiva UE 2011/61 astfel cum este detaliat prin 
recomandările și interpretările Autorității Europene a Valorilor Mobiliare și a 
Piețelor de Capital, cu excepția situației prevăzute la art. 10 alin. (2) din Legea 
nr. 247/2005 cu modificările și completările ulterioare”. 
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2.7. Aprobarea modificării Articolului 34 alineatul (5) din Actul Constitutiv al 

Fondul Proprietatea S.A. după cum urmează:  
“(5) Fondul Proprietatea nu se va implica în activități “de atragere de capital”, în 
sensul Art. 4 (1) (a) (i) din Directiva UE 2011/61 astfel cum este detaliat prin 
recomandările și interpretările Autorității Europene a Valorilor Mobiliare și a 
Piețelor de Capital, cu excepția situației în care acest lucru s-ar impune 
conform art. 10 alin. (2) din Legea nr. 247/2005 cu modificările și completările 
ulterioare”. Dacă acționarii Fondul Proprietatea SA vor vota pentru modificarea 
Actului Constitutiv, modificarea Actului Constitutiv va intra în vigoare după ce va 
fi avizată de către ASF, dacă va fi prevăzut astfel de legislația și reglementările 
aplicabile. 
 

3. Aprobarea reducerii capitalului social subscris al Fondul Proprietatea S.A. 
după cum urmează:  
Reducerea capitalului social subscris al Fondul Proprietatea S.A. de la 
11.815.279.886,85 RON la 11.575.064.733,65 RON, ca urmare a anulării unui 
număr de 252.858.056  acţiuni proprii dobândite de către Societate. După 
reducere, capitalul social subscris al Societăţii va avea valoarea de 
11.575.064.733,65 RON, fiind împărţit în 12.184.278.667 acţiuni, având o valoare 
nominală de 0,95 RON / acţiune. Reducerea capitalului social subscris are loc în 
temeiul art. 207 alin. (1) litera c) din Legea nr. 31/1990. După reducerea capitalului 
social, primul alineat al Articolului 7 din Actul Constitutiv se modifică după cum 
urmează: 
„(1) Capitalul social subscris al Fondul Proprietatea este în valoare de 
11.575.064.733,65  RON, împărţit în 12.184.278.667 de acţiuni nominative, 
ordinare, cu o valoare nominală de 0,95 RON fiecare. Calitatea de acţionar al 
Fondul Proprietatea se atestă prin extras de cont eliberat de către Depozitarul 
Central.” 
Reducerea capitalului social subscris va intra în vigoare după îndeplinirea 
urmatoarelor trei condiții: (i) Reducerea capitalului social aprobată de acționari în 
28 aprilie 2014 este efectiva, (ii) această hotărâre este publicată în Monitorul 
Oficial, Partea a IV-a, pentru cel puțin 2 luni, și (iii) ASF avizează modificarea 
primului alineat al Articolului 7 din Actul Constitutiv, astfel cum este modificat prin 
această hotărâre, dacă va fi prevăzut astfel de legislația sau reglementările 
aplicabile. 
 

4. Ratificarea şi aprobarea tuturor hotărârilor adoptate de AGEA şi a tuturor 
actelor juridice (inclusiv hotărâri şi contracte), încheiate, adoptate şi emise în 
numele Fondul Proprietatea SA prin Franklin Templeton Investment 
Management Limited United Kingdom, Sucursala Bucureşti, între 6 
septembrie 2010 şi 22 septembrie 2014, precum şi aprobarea şi ratificarea 
oricăror documente, acţiuni şi operaţiuni de implementare în baza acestora, 
inclusiv privind administrarea Societății în sistem unitar. 
 

5. Aprobarea datei de 15 octombrie 2014 ca dată de înregistrare, în conformitate 
cu prevederile Articolului 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004. 
 

6. Împuternicirea, cu posibilitate de substituire, a lui Grzegorz Maciej 
KONIECZNY, în calitate de reprezentant legal al Franklin Templeton 
Investment Management Limited United Kingdom Sucursala Bucureşti, 
pentru a semna hotărârile acţionarilor, precum şi forma modificată şi 
actualizată a Actului Constitutiv şi orice alte documente în legătură cu 
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acestea şi pentru a îndeplini toate procedurile şi formalităţile prevăzute de 
lege în scopul implementării hotărârilor acţionarilor, inclusiv formalităţile de 
publicare şi înregistrare a acestora la Registrul Comerţului sau la orice altă 
instituţie publică. 
 

B. Ordinea de zi a AGOA este următoarea: 
 

1. Aprobarea ordinii de zi a AGOA. 
 

2. Aprobarea unor modificări la Contractul de Administrare a Investițiilor 
semnat între Franklin Templeton Investment Management Limited United 
Kingdom Sucursala Bucureşti si Fondul Proprietatea SA la 25 februarie 2010, 
astfel cum a fost dispus prin Avizul ASF nr. 70/19.06.2014, după cum 
urmează: 
 
Aprobarea modificării Articolului 9 alineatul (1) (astfel cum a fost dispus prin Avizul 
ASF nr. 70/19.06.2014), după cum urmează: “Remunerația S.A.I. pentru serviciile 
furnizate în cadrul acestui Contract de administrare este stabilită în conformitate cu 
solicitările din Regulamentul de organizare a licitației, din Caietul de Sarcini, 
precum și din oferta finală formulată în urma negocierilor și cu anexele la prezentul 
contract, avizate de către CNVM”. 
 
Aprobarea modificării Articolului 9.2 litera r) (astfel cum a fost dispus prin Avizul 
ASF nr. 70/19.06.2014), după cum urmează: “cheltuielile legate de evaluarea 
suplimentară a acțiunilor nelistate din portofoliu de către evaluatori independenți, 
realizată la solicitarea expresă a acționarilor, cu aprobarea prealabilă a CR, altele 
decât cheltuielile ce cad în sarcina SAI ca administrator al portofoliului OPC 
conform dispozițiilor legale.” 
 
Împuternicirea Administratorului Unic de a actualiza Contractul de Administrare a 
Investițiilor semnat la 25 februarie 2010 daca acest punct va fi votat “pentru” de 
către acționari în cadrul acestei adunări, sub forma Actului Adițional nr. 4 la 
Contractul de Administrare a Investițiilor semnat la 25 februarie 2010 și 
împuternicirea Președintelui Comitetului Reprezentanților de a semna Actul 
Aditional nr. 4.      
 

3. Aprobarea reînnoirii mandatului Franklin Templeton Investment Management 
Limited United Kingdom Sucursala Bucureşti cu sediul social în Bucureşti, 
Strada Buzeşti, nr. 78-80, etajele 7 şi 8, sector 1, înscris la Registrul 
Comerţului sub numărul J40/8587/2009, având CUI RO 25851096, înscris în 
Registrul Public al CNVM sub numărul PJM05SSAM/400001, ca sucursală a 
unei societăţi de administrare a investiţiilor dintr-un stat membru al Uniunii 
Europene, în calitate de Administrator Unic și Societate de Administrare a 
Investițiilor Fondul Proprietatea SA pentru o durată de 2 ani începând cu data 
de 30 septembrie 2014. Lista conţinând datele referitoare la Franklin 
Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala 
Bucureşti (inclusiv denumirea, sediul social, calificarea profesională, dovada 
înregistrării la Registrul Comerţului, dovada înscrierii în Registrul Public al 
ASF) este publicată pe pagina de internet a Societăţii şi este disponibilă la 
sediul social și poate fi consultată şi completată de către acţionari conform 
legii.  
 



 

 

5 

4. Aprobarea Actului Aditional nr. 1 la Contractul de Administrare a Investițiilor 
nr. 45 semnat între Franklin Templeton Investment Management Limited 
United Kingdom, Sucursala Bucureşti și Fondul Proprietatea SA la data de 29 
aprilie 2014 („Contractul de Administrare a Investițiilor”), ce reflecta 
modificarile dispuse prin Avizul nr. 111/4 august 2014 emis de ASF, inclus ca 
Anexa nr. 1 la prezentul convocator. Dacă acționarii vor vota „pentru” la 
acest punct, Președintele Comitetului Reprezentanților este împuternicit să 
semneze Actul Aditional nr. 1 la Contractul de Administrare a Investițiilor cu 
Administratorul Unic în numele Fondul Proprietatea SA.  
 

5. Aprobarea Actului Adițional nr. 2 la Contractul de Administrare a Investițiilor, 
având în mod substanțial forma descrisă în Anexa nr. 2 a acestui convocator 
și împuternicirea Președintelui Comitetului Reprezentanților să semneze 
Actul Adițional nr. 2 menționat cu Administratorul Unic în numele Fondul 
Proprietatea SA. Actul Adițional nr. 2 va intra în vigoare la data cea mai târzie 
dintre: (i) data avizării de către ASF a acestuia; și (ii) 15 octombrie 2014.    
 
Administratorul Fondului mentioneaza că aceste modificări ar reintroduce 
aceleași prevederi care se regăseau în Contractul de Administrare a 
Investițiilor aprobat de acționari și semnat de Presedintele Comitetul 
Reprezentanților și Administratorul Fondului în 29 aprilie 2014, dar neavizate 
de ASF. O singura  excepție de la acest principiu este adăugarea unei 
clarificări în textul Anexei Contractului de Administrare a Investițiilor, 
referitoare la Comisionul de Distribuție, care a fost mentionata expres pentru 
a evidenția înțelegerea inițială că aceste comisioane s-ar aplica începând cu 
data de 30 septembrie 2014 (chiar dacă aceste modificări sunt avizate de ASF 
și intră în vigoare la un moment ulterior). 
 

6. Aprobarea încheierii Actului Aditional nr. 2 la contractul de audit încheiat 
între Fondul Proprietatea SA și Deloitte Audit S.R.L. în conformitate cu 
Hotărârea AGOA nr. 13/22 noiembrie 2013. 
 

7. Ratificarea şi aprobarea tuturor hotărârilor AGOA şi a tuturor actelor juridice 
(inclusiv hotărâri şi contracte) încheiate, adoptate sau emise în numele 
Fondul Proprietatea SA de Franklin Templeton Investment Management 
Limited United Kingdom Sucursala Bucureşti, precum şi a oricăror măsuri de 
conducere/administrare adoptate şi/sau implementate de acesta, aprobate 
sau încheiate între 6 septembrie 2010 şi 22 septembrie 2014. Ratificarea 
numirii Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, 
Sucursala Bucureşti în calitate de administrator unic și societate de 
administrare a investițiilor a Fondul Proprietatea SA conform Legii nr. 
297/2004 şi conform Contractului de Administrare a Investițiilor încheiat la 
data de 25 februarie 2010 si Contractului de Administrare a Investițiilor 
încheiat la data de 29 aprilie 2014, precum şi ratificarea şi aprobarea 
Contractului de Administrare a Investițiilor încheiat la data de 25 februarie 
2010, inclusiv a tuturor modificărilor aduse acestora si a Contractului de 
Administrare a Investițiilor încheiat la data de 29 aprilie 2014.  
 

8. Aprobarea datei de 15 octombrie 2014 ca dată de înregistrare, în conformitate 
cu prevederile Articolului 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004. 
 

9. Împuternicirea, cu posibilitate de substituire, a lui Grzegorz Maciej 
KONIECZNY în calitate de reprezentant legal al Franklin Templeton 
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Investment Management Limited United Kingdom Sucursala Bucureşti, 
pentru a semna hotărârile acţionarilor, precum şi orice alte documente în 
legătură cu acestea şi pentru a îndeplini toate procedurile şi formalităţile 
prevăzute de lege în scopul implementării hotărârilor acţionarilor, inclusiv 
formalităţile de publicare şi înregistrare a acestora la Registrul Comerţului 
sau la orice altă instituţie publică. 

 
*** 

 
INFORMAȚII GENERALE CU PRIVIRE LA AGEA ȘI AGOA 

 
 
Dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi. Dreptul de a prezenta proiecte de 
hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi. 
 
În conformitate cu prevederile art. 1171 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, art. 7 alin. (1) din 
Regulamentul nr. 6/2009 şi cu prevederile art. 13 alin. (5) din Actul Constitutiv al Societăţii, 
unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din 
capitalul social al Societăţii, pot solicita Administratorului Unic al Societăţii introducerea 
unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGEA şi/sau AGOA şi/sau prezentarea de 
proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi 
a AGEA şi/sau AGOA.  
 
Aceste solicitări formulate de acţionari trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele 
condiţii:  
a) în cazul acționarilor persoane fizice să fie însoțite de copiile actelor de identitate 

ale acționarilor (actele de identitate prezentate de acţionari trebuie să permită 
identificarea acestora în registrul acționarilor Societatii ţinut de Depozitarul Central 
SA), iar în cazul acționarilor persoane juridice să fie însoțite de un certificat 
constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul 
Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, 
emis de către o autoritate competentă din statul în care acţionarul este înmatriculat 
legal, care să ateste existența persoanei juridice și numele/ detaliile de identificare si 
calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data 
publicării convocatorului adunării generale, care să permită identificarea acestora în 
registrul acționarilor Societatii ţinut de Depozitarul Central SA; documentele care 
atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba 
engleză, vor fi însoţite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba 
română sau în limba engleză. Societatea nu va solicita legalizarea sau apostilarea 
documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului. Aceleași 
cerințe de identificare vor fi aplicabile și pentru reprezentantul legal al acționarilor 
care adresează întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGA. 

b) să fie însoţite de o justificare și/sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare, 
şi  

c) să fie transmise şi înregistrate la sediul social al Societăţii din București, Str. Buzești, 
nr. 78-80, et. 7, sector 1, cod poștal 011017, prin orice formă de curierat cu 
confirmare de primire, sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată 
conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, la adresa 
office@fondulproprietatea.ro, până la data de 3 septembrie 2014, ora 6:00 PM (ora 
României). Ambele modalităţi de transmitere trebuie să conţină menţiunea scrisă în 
clar şi cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ 
ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 23 SEPTEMBRIE 
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2014”; şi să fie semnate şi ştampilate, după caz, de acţionari sau de reprezentanţii 
legali ai acestora. 

 
În vederea identificării și dovedirii calității de acționar a unei persoane care face propuneri 
pentru completarea ordinii de zi (sau care adresează întrebări în conformitate cu art. 13 
din Regulamentul nr. 6/2009) Societatea poate solicita respectivei persoane extrasul de 
cont din care rezultă calitatea de acţionar şi numărul de acţiuni deţinute, emis de 
Depozitarul Central SA sau, după caz, de către participanții definiți la art. 168 alin. (1) lit. b) 
din Legea nr. 297/2004 care furnizează servicii de custodie. 
 
 
Materiale informative şi întrebări privind ordinea de zi 
 
Fiecare acţionar, indiferent de participaţia deţinută la capitalul social al Societăţii, are 
dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale. 
Întrebările vor fi transmise la sediul social al Societăţii din București, Str. Buzești, nr. 78-
80, et. 7, sector 1, cod poștal 011017, sau la adresa de email 
office@fondulproprietatea.ro, astfel încât să fie recepţionate de către Societate până la 
data de 19 septembrie 2014, ora 10:00 AM (ora României), cu menţiunea scrisă în clar şi 
cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A 
ACŢIONARILOR DIN DATA DE 23 SEPTEMBRIE 2014”. Societatea va răspunde 
întrebărilor adresate de către acţionari în timpul adunărilor; răspunsurile pot fi date de 
asemenea în format întrebare-răspuns, disponibile pe pagina de Internet a Societăţii: 
www.fondulproprietatea.ro. 
 
Cerințele de identificare menţionate mai sus în cadrul secţiunii privind completarea ordinii 
de zi sunt aplicabile și pentru acţionarul persoană fizică şi/sau pentru reprezentantul legal 
al acționarului persoană juridică care adresează întrebări privind punctele de pe ordinea 
de zi a Adunărilor Generale a Acționarilor (AGA). 
 
Începând cu data de 18 august 2014, procedura generală privind desfăşurarea adunărilor 
generale (care include procedura de vot prin reprezentant cu procură specială şi 
procedura care permite votul prin corespondenţă) vor fi disponibile în zilele lucrătoare, la 
sediul social al Societăţii din București, Str. Buzești, nr. 78-80, et. 7, sector 1, cod poștal 
011017, între orele 09:00 AM – 5:00 PM, (ora României) precum şi pe pagina oficială de 
Internet a Societăţii: www.fondulproprietatea.ro. 
 
Începând cu data de 22 august 2014, toate celelalte materiale informative referitoare la 
problemele incluse pe ordinea de zi a AGEA şi AGOA, precum și proiectele de hotărâri 
propuse spre adoptare adunărilor generale vor fi disponibile în zilele lucrătoare, la sediul 
social al Societăţii din București, Str. Buzești, nr. 78-80, et. 7, sector 1, cod poștal 011017, 
între orele 09:00 AM – 5:00 PM, (ora României) precum şi pe pagina oficială de Internet a 
Societăţii: www.fondulproprietatea.ro. Acţionarii Societăţii pot obţine, la cerere, copii ale 
documentelor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGEA şi AGOA.  
 
 
Participarea la şedinţele Adunărilor Generale  
 
Acţionarii înscrişi în registrul acţionarilor la Data de Referinţă pot participa la AGEA şi/sau 
AGOA şi pot vota după cum urmează: 
a) personal, în cadrul AGA – vot direct; 
b) prin reprezentant cu procură specială; sau  
c) prin corespondenţă.  

http://www.fondulproprietatea.ro/
http://www.fondulproprietatea.ro/
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Votul direct 
 
Votul direct (personal) se exercită ulterior dovedirii identității de către acționar: 
a) în cazul persoanelor fizice acționar unic – prin prezentarea actului de identitate; 

actele de identitate prezentate de acţionari trebuie să permită identificarea acestora în 
lista acționarilor Societatii la data de referință eliberată de Depozitarul Central SA; 

b) în cazul persoanelor fizice acționari colectivi – prin respectarea Procedurii privind 
organizarea și desfășurarea Adunărilor Generale ale Acţionarilor, disponibilă pe pagina 
de internet a Societății începând cu data de 18 august 2014 (Condiţii speciale 
referitoare la acţionarii colectivi persoane fizice);  

c) în cazul persoanelor juridice, prin prezentarea:  
(i) certificatului constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de 

Registrul Comerțului sau a oricărui alt document, în original sau în copie conformă 
cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acţionarul 
este înmatriculat legal, în scopul dovedirii existenței persoanei juridice și a numelui/ 
detaliilor de identificare si calității de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 
luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale, care să permită 
identificarea acestora în lista acționarilor Societatii la data de referință eliberată de 
Depozitarul Central SA sau, în cazul Statului Român, a unei copii de pe decretul de 
numire emis de Președintele României, în scopul dovedirii calității de reprezentant 
legal al Ministerului Finanțelor Publice, si 

(ii) actului de identitate sau al pasaportului reprezentantului legal (BI sau CI pentru 
cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii străini). 

d) pentru toate situațiile menționate mai sus, documentele prezentate într-o limbă străină 
(mai puțin actele de identitate valabile pe teritoriul României, cu caractere latine) vor fi 
însoțite de traducerea în limba română sau engleză, excepție făcând documentele care 
atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba 
engleză, care vor fi însoţite de o traducere realizată de un traducător autorizat, în limba 
română sau engleză. Societatea nu va solicita legalizarea sau apostilarea 
documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acţionarului. 

 
 
Votul prin reprezentant pe baza procurii speciale 
 
Reprezentarea acţionarilor în AGEA şi/sau AGOA se poate face prin împuternicit, doar prin 
completarea şi semnarea corespunzătoare a formularului procurii speciale. Reprezentarea 
se va putea face atât prin alţi acţionari, cât şi prin terţe persoane. Acţionarii fără capacitate 
de exerciţiu sau cu capacitate de exerciţiu restrânsă pot acorda procură specială altor 
persoane. 
 
Procura specială va fi transmisă fie (i) în original, la sediul social al Societăţii din București, 
Str. Buzești, nr. 78-80, et. 7, sector 1, cod poștal 011017, fie (ii) prin e-mail cu semnatură 
electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, 
la adresa: office@fondulproprietatea.ro, astfel încât aceasta să fie recepţionată de către 
Societate până la data de 19 septembrie 2014, ora 10:00 AM (ora României).  
 
Documente ce însoțesc procura specială: 
a) pentru acționari persoane fizice - copie de pe actul de identitate al acţionarului, care 

să permită identificarea acestuia în lista acționarilor Societatii la data de referință 
eliberată de Depozitarul Central SA și copie de pe actul de identitate al 
reprezentantului (BI sau CI pentru cetățenii români, sau paşaport pentru cetățenii 



 

 

9 

străini); în cazul persoanelor fizice acţionari colectivi prin respectarea Procedurii 
privind organizarea și desfășurarea Adunărilor Generale ale Acţionarilor, disponibilă pe 
pagina de internet a Societății începând cu data de 18 august 2014 (Condiţii speciale 
referitoare la acţionarii colectivi persoane fizice); 

b) pentru acționari persoane juridice:  
(i) certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de 

Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu 
originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acţionarul este 
înmatriculat legal, în scopul dovedirii existenței persoanei juridice și a 
numelui/detaliilor de indentificare si capacitatii de reprezentant legal, cu o vechime 
de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale, şi 
care să permită identificarea acestora în lista acționarilor Societatii la data de 
referință eliberată de Depozitarul Central SA; pentru Ministrul Finanțelor Publice 
calitatea de reprezentant legal se face cu Decretul de numire emis de Președintele 
României, prezentându-se în acest sens o copie de pe Monitorul Oficial în care a 
fost publicat sau un extras de pe programul legislativ; 

(ii) copia actului de identitate al reprezentantului (persoanei imputernicite expres) (BI 
sau CI pentru cetățeni români, sau paşaport, pentru cetățeni străini).  

 
Documentele prezentate într-o limbă străină (mai puțin actele de identitate valabile pe 
teritoriul României, cu caractere latine) vor fi însoţite de traducerea în limba română sau 
engleză, excepție făcând documentele care atestă calitatea de reprezentant legal 
întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, care vor fi însoţite de o traducere 
realizată de un traducător autorizat, în limba română sau engleză. Societatea nu va solicita 
legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al 
acţionarului.  
 
Procura specială pentru participarea și votarea în cadrul adunării generale, dată de un 
acționar unei instituții de credit care prestează servicii de custodie, va fi valabilă fără 
prezentarea altor documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă procura 
specială este întocmită conform Regulamentului nr. 6/2009, este semnată de respectivul 
acționar și este însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal 
al instituției de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procura specială, 
din care să reiasă că: 
- instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar; 
- instrucțiunile din procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul 
mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului 
acționar; 
- procura specială este semnată de acționar. 
 
Procura specială și declarația custodelui prevăzute mai sus trebuie depuse la Societate în 
original, cu 48 de ore înainte de AGA, semnate și, după caz, ștampilate, fără îndeplinirea 
altor formalități în legătură cu forma acestor documente. 
 
Formularul procurii speciale: 
a) va fi pus la dispoziţia acţionarilor de către Societate începând cu data de 18 august 

2014 la aceleaşi coordonate şi în aceleaşi condiţii ca şi materialele informative;  
b) va fi actualizat de către Societate daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a 

AGEA si/sau AGOA şi va fi publicat pe pagina de internet a Societăţii, în formă 
actualizată; 

c) va fi completat de către acţionar în trei exemplare: unul pentru acţionar, unul pentru 
reprezentant şi unul pentru Societate. 
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Votul prin corespondenţă prin utilizarea formularelor de vot prin corespondenţă 
 
Votarea acţionarilor în cadrul AGEA şi/sau AGOA se poate realiza şi prin corespondenţă, 
prin completarea şi semnarea corespunzătoare a buletinelor de vot prin corespondenţă.  
Buletinele de vot prin corespondenţă vor fi trimise, fie (i) în original, personal, prin 
reprezentant, sau prin orice formă de curierat cu confirmare de primire la sediul social al 
Societăţii din București, Str. Buzești, nr. 78-80, et. 7, sector 1, cod poștal 011017, fie (ii) 
prin e-mail cu semnatură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 
privind semnatura electronică la adresa office@fondulproprietatea.ro, astfel încât aceastea 
să fie recepţionate de către Societate până la data de 19 septembrie 2014, ora 10:00 AM 
(ora României).  
 
Documente ce însoțesc buletinele de vot: 
a) pentru acționari persoane fizice - copie act de identitate, care să permită identificarea 

acestora în lista acționarilor Societatii la data de referință eliberată de Depozitarul 
Central SA) și, dacă este cazul, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal 
(în cazul persoanelor fizice lipsite de capacitate de exercițiu ori cu capacitate de 
exercițiu restrânsă) (BI sau CI pentru cetățenii români, sau paşaport, pentru cetățenii 
străini),  împreună cu dovada calității de reprezentant legal; pentru acţionarii colectivi 
persoane fizice se va respecta Procedura privind organizarea și desfășurarea 
Adunărilor Generale ale Acţionarilor, disponibilă pe pagina de internet a Societății 
începând cu data de 18 august 2014 (Condiţii speciale referitoare la acţionarii colectivi 
persoane fizice); 

b) pentru acționari persoane juridice - certificatul constatator, în original sau copie 
conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în 
original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din 
statul în care acţionarul este înmatriculat legal în scopul dovedirii existenței persoanei 
juridice și numele/ detaliile de identificare si calității de reprezentant legal, cu o 
vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale, 
şi care să permită identificarea acestora în lista acționarilor Societatii la data de 
referință eliberată de Depozitarul Central SA; pentru Ministrul Finanțelor Publice 
calitatea de reprezentant legal se face cu Decretul de numire emis de Președintele 
României, prezentându-se în acest sens o copie de pe Monitorul Oficial în care a fost 
publicat sau un extras de pe programul legislativ; 

 
Documentele prezentate într-o limbă străină (mai puțin actele de identitate valabile pe 
teritoriul României, cu caractere latine) vor fi însoţite de traducerea în limba română sau 
engleză, excepție făcând documentele care atestă calitatea de reprezentant legal 
întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, care vor fi însoţite de o traducere 
realizată de un traducător autorizat, în limba română sau engleză. Societatea nu va solicita 
legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al 
acţionarului.  
 
Formularul buletinului de vot prin corespondenţă:  
a) va fi pus la dispoziţia acţionarilor de către Societate începând cu data de 18 august 

2014 la aceleaşi coordonate şi în aceleaşi condiţii ca şi materialele informative şi 
formularele procurilor speciale;  

b) va fi actualizat de către Societate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi 
AGEA şi/sau AGOA şi va fi publicat pe pagina de internet a Societăţii, în formă 
actualizată; 
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Buletinul de vot prin corespondență pentru participarea si votarea in adunarea generala 
transmis de catre un actionar pentru care o instituţie de credit prestează servicii de 
custodie va fi valid, fără a se solicita alte documente suplimentare referitoare la 
respectivul acţionar, dacă formularul de vot prin corespondenţă este semnat de respectivul 
acţionar şi este însoţit de o declaraţie pe propria răspundere dată de reprezentantul legal 
al instituţiei de credit, din care să reiasă că: 

- instituţia de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acţionar; 
- formularul de vot prin corespondenţă este semnat de acţionar şi conţine opţiuni de 

vot identice cu cele menţionate de acţionar printr-un mesaj SWIFT primit de instituţia 
de credit de la respectivul acţionar. 

 
Buletinul de vot prin corespondenta și declarația custodelui prevăzute mai sus trebuie 
depuse la Societate în original, cu 48 de ore înainte de AGA, semnate și, după caz, 
ștampilate, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acestor documente. 
 
Procedura generală privind organizarea adunărilor generale (ce va fi disponibilă la 
aceleaşi coordonate şi în aceleaşi condiţii ca şi materialele informative) detaliază 
procedura care permite atât votul prin reprezentant cu procură specială cât şi votul prin 
corespondenţă, acţionarii având obligaţia de a respecta această procedură.  
 
Procurile speciale şi buletinele de vot prin corespondenţă trebuie să fie semnate de către 
toţi acţionarii colectivi persoane fizice, sau de reprezentanţii lor legali (în situaţia 
persoanelor fizice lipsite de capacitate de exercițiu ori cu capacitate de exercițiu restrânsă) 
aceştia asumându-şi atât calitatea (dovedită prin documente justificative anexate procurii 
speciale/buletinului de vot) pe care o au precum și autenticitatea semnăturii. 
 
Verificarea şi validarea procurilor speciale depuse, precum şi centralizarea, verificarea, 
validarea şi evidenţa voturilor prin corespondenţă se va face de către o comisie stabilită în 
cadrul Societăţii, membrii acestei comisii urmând a păstra în siguranţă înscrisurile precum 
şi confidenţialitatea voturilor astfel exprimate. Procurile vor fi verificate şi de către 
secretarul AGEA și AGOA. În situaţia în care ordinea de zi va fi completată, iar acţionarii 
nu trimit procurile speciale şi/sau buletinele de vot prin corespondenţă actualizate, 
procurile speciale şi buletinele de vot trimise anterior completării ordinii de zi vor fi luate în 
considerare numai pentru punctele din acestea care se regăsesc şi pe ordinea de zi 
completată. Informaţii suplimentare se pot obţine de la Departamentul Relaţia cu Acţionarii 
la numărul de telefon 021-200 96 28 şi pe pagina de Internet a Societăţii: 
www.fondulproprietatea.ro. 
 
ADMINISTRATOR UNIC: 
 
Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala Bucureşti 
 
Prin: __________________________ 

Oana-Valentina Truţa 
Reprezentant legal 
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Anexa nr. 1 
 
Acest Act Adițional nr. 1 (“Actul Adițional nr. 1”) la Contractul de Administrare nr. 45 
din data de 29 aprilie 2014 semnat între FONDUL PROPRIETATEA S.A. și FRANKLIN 
TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED, 
 
Acest Act Adițional nr. 1 la Contractul de Administrare este încheiat la data de [___]  
 
Între: 
 
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED din Adelphi, str. John 
Adam, nr. 1-11, Londra, WC2N 6HT, Marea Britanie, care acționează prin intermediul 
sucursalei sale din România, care are sediul social în clădirea Premium Point, str. Buzești, 
nr. 78-80, etajele 7-8, sector 1, București, România (“S.A.I.”); și, 
 
FONDUL PROPRIETATEA S.A., cu sediul în str. Buzești, nr. 78-80, sector 1, București, 
România (“Clientul”) 
 
S.A.I. și Clientul vor fi denumiți colectiv “Părțile”. 
 
Contractul de Administrare a Investițiilor nr. 45 semnat la 29 aprilie 2014 între Client si 
S.A.I., se va modifica după cum urmează: 
 
Articolul 2. Definiții: „Caz de Forţă Majoră” se modifică și va avea următorul 
conținut: 
„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 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;” 
 
Articolul 2. Definiții: „Data Noii Numiri” se modifică și va avea următorul conținut:  
„Data Noii Numiri înseamnă, cu privire la desemnarea unei noi societăți de administrare a 
investițiilor și a unui nou administrator unic sau, în cazul în care Clientul devine un fond 
autoadministrat, a noilor administratori ai Clientului în urma încetării prezentului Contract 
de Administrare, ultima dintre următoarele date: (i) data la care noua societate de 
administrare a investițiilor și administratorul unic ori, după caz, noii administratori sunt 
înregistrați la Registrul Comerțului sau la orice altă autoritate competentă în conformitate 
cu prevederile legale aplicabile; și (ii) data la care ASF avizează numirea noului 
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administrator unic și a societății de administrare a investițiilor ori, după caz, a noilor 
administratori; și (iii) data la care toate celelalte prevederi legale obligatorii pentru 
inlocuirea S.A.I. au fost indeplinite, și, în fiecare dintre situațiile prevăzute la paragrafele (i), 
(ii) și (iii), acestea fiind efective la data la care S.A.I. a primit notificare (sau ar fi trebuit în 
mod rezonabil să primească notificare) cu privire la eveniment;” 
 
Articolul 9.6 se modifică și va avea următorul conținut: 
„9.6.  Raportul privind Performanța, împreună cu Raportul de Analiză al CR vor fi 
analizate de către acționari în cadrul AGA din Luna Octombrie. Ordinea de zi a fiecărei 
AGA din Luna Octombrie va da acționarilor posibilitatea de a vota cu privire la (i) 
continuarea sau încetarea prezentului Contract de Administrare și a mandatului S.A.I., 
orice încetare propusă asigurând încetarea concomitentă a mandatului S.A.I. și a 
Contractului de Administrare și la (ii) demararea procedurilor prevazute de legislatia in 
vigoare in vederea selectarii unei noi societati de administrare a investitiilor si administrator 
unic sau transformarea societatii in societate de investitii de tip inchis autoadministrata.” 
 
Articolul 13.3 se modifică și va avea următorul conținut: 
„13.3. S.A.I. poate denunța acest Contract de Administrare și renunța la mandatul său de 
Administrator Unic pe baza unui preaviz de șase luni transmis în scris. Nu mai târziu de 
cinci zile lucrătoare de la Data Notificării de Încetare, dar conditionat de aprobarea 
prompta a ordinii de zi a AGA de catre CR, S.A.I. va convoca AGOA, care va avea inclusă 
pe ordinea de zi informarea actionarilor cu privire la denuntarea contractului si demararea 
procedurilor prevazute de legislatia in vigoare in vederea selectarii unei noi societati de 
administrare a investitiilor si administrator unic sau transformarea societatii in societate de 
investitii de tip inchis autoadministrata.”  
 
Articolul 13.4 litera b) se modifică și va avea următorul conținut: 
„b) obligațiile importante ce-i revin în baza prezentului Contract de Administrare nu mai pot 
fi îndeplinite ca urmare a modificării legislației aplicabile in comparatie cu data semnarii 
prezentului Contract, sub conditia ca S.A.I. sa fi depus eforturi rezonabile pentru a se 
conforma dar, in ciuda acestor eforturi, conformarea nu a fost posibila; sau” 
 
Articolul 14.3 se modifică și va avea următorul conținut: 
„14.3  În măsura în care modificarea legislației sau a reglementărilor aplicabile dupa 
semnarea prezentului Contract (inclusiv, dar fără a se limita la viitoarele reglementari de 
implementare în legislația română a Directivei 2011/61/UE privind administratorii fondurilor 
de investiții alternative) impune obligatii asupra S.A.I. in îndeplinirea prezentului Contract 
de Administrare cu care S.A.I. nu se poate conforma, S.A.I. se angajează să depună 
diligențele rezonabile pentru continuarea prestarii serviciilor, in masura in care este posibil 
din punct de vedere legal, iar in masura in care acest lucru nu este posibil din punct de 
vedere legal, implementarea oricarei modificari a acestui Contract de Administrare este 
supusă aprobarii Clientului, exclusiv la latitudinea sa, si nimic din acest Contract nu va fi 
interpretat ca un consimtamant prealabil expres acordat în această privinţă.” 
 
Articolul 18.4 se modifică și va avea următorul conținut: 
„18.4 În cazul în care orice Eveniment de Forță Majoră va afecta în mod semnificativ 
capacitatea S.A.I. de a-și îndeplini îndatoririle ce-i revin în baza prezentului Contract de 
Administrare, Clientul va convoca de urgenta AGA in vederea demararii procedurilor legale 
pentru selectarea unei noi societati de administrare a investitiilor si administrator unic sau 
adoptarea unei hotarari cu privire la transformarea societatii in societate de investitii de tip 
inchis autoadministrata.” 
 
Articolul 19.1 se modifică și va avea următorul conținut:  
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„19.1. Acest Contract de Administrare este guvernat de legea română și va fi interpretat în 
concordanță cu aceasta.” 
 
Articolul 19.2 se modifică și va avea următorul conținut: 
„19.2. Soluționarea disputelor 
a) Orice dispută sau neînțelegere provenind din Contractul de Administrare sau în legătură 
cu acesta, inclusiv și fără a se limita la orice dispute privind validitatea încheierii, existența, 
interpretarea, nulitatea, încălcarea, modificarea, încetarea în orice mod a Contractului de 
Administrare (fiecare în parte denumita o “Dispută”), care nu poate fi soluționată prin 
negocieri amiabile într-o perioadă rezonabilă de timp de la primirea unei notificări 
transmise de către una dintre Părți cu privire la Disputa potențială, va fi soluționată de 
către Curtea de Arbitraj de la Paris în conformitate cu Regulile de arbitraj ale acesteia. 
Partea care solicită demararea procedurilor de arbitraj va transmite celeilalte Părți o 
notificare scrisă în care înștiințează cu privire la demararea acestor proceduri. 
b) Locul arbitrajului va fi Paris, limba arbitrajului va fi limba engleză, iar Tribunalul arbitral 
va fi format din trei (3) arbitri numiți în conformitate cu Regulile de arbitraj ale ICC Paris.” 
 
Articolul 21.2 se modifică și va avea următorul conținut: 
„21.2. Pe durata termenului prezentului Contract de administrare S.A.I. se angajează că (i) 
fără aprobarea prealabilă expresă în scris a CR, nu il va schimba, înlocui sau demite, cu 
exceptia cazului in care angajatul are un comportament necorespunzator, pe dl. Grzegorz 
Maciej Konieczny din funcția sa de reprezentant al S.A.I. și al Administratorului Unic în 
relația cu Clientul, și nici nu va întreprinde demersuri sau acțiuni similare și nici nu va 
întreprinde nicio acțiune care are putea avea efect similar, și (ii) va depune toate 
diligențele rezonabile pentru a se asigura că dl. Grzegorz Maciej Konieczny își dedică 
timpul necesar pentru administrarea Portofoliului pe parcursul angajării sale în cadrul 
S.A.I.  pe parcursul termenului prezentului Contract de Administrare.”   
 
Articolul 22 se modifică și va avea următorul conținut: 
„Acest Contract de Administrare va fi semnat în limba română şi engleză și va fi încheiat în 
3 exemplare originale, unul pentru S.A.I. și două pentru Client.”  
 
Prevederile referitoare la Comisionul de distributie/Distributii din Anexa se elimina, 
iar Anexa va avea următorul conținut: 
 
„Anexă 
     
Onorariul cuvenit S.A.I. în conformitate cu clauza 10 din prezentul Contract de 
Administrare va fi calculat și plătit în lei de către Client cu respectarea următoarelor 
prevederi: 
Onorariul va fi calculat în baza unui Comision de Bază. 
1. Comisionul de Bază este aplicat la baza de calcul conform următoarei formule: 
Rata Comisionului de Bază înmulțita cu baza de calcul, înmulțit cu numărul de zile de plată 
calendaristice și împărțit la 365, 
unde 
Rata Comisionului de Bază  = 60 de  puncte de bază pe an; 
1 punct de bază = 0,0001; iar  
baza de calcul reprezintă capitalizarea de piață a Clientului, care este definită ca fiind 
numărul de acțiuni plătite ale Clientului, minus numărul mediu ponderat al acțiunilor proprii 
decontate ale Clientului pe parcursul perioadei de calcul, înmulțit apoi cu prețul de piață 
mediu ponderat al acțiunilor Clientului calculat pentru trimestrul corespunzător. Prețul de 
piață mediu ponderat este calculat  în baza prețurilor de piață medii zilnice ale acțiunilor 
Clientului și a volumelor zilnice corespunzătoare, astfel cum sunt publicate in cadrul 
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secțiunii REGS a Bursei de Valori București. În cazul în care numărul acțiunilor relevante 
pentru calcularea Comisionului de Bază (descris mai sus) se modifică pe parcursul 
perioadei de calcul, Comisionul de Bază va reprezenta valoarea agregata a calculatiilor 
pentru fiecare sub-perioadă.   
2. Comisionul de Bază 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 pentru care se efectuează plata. 
Facturile pentru Comisionul de Bază vor fi transmise Depozitarului activelor Clientului. 
S.A.I. va furniza CR trimestrial și anual, precum și la orice solicitare rezonabilă din partea 
CR, un raport detaliat privind onorariile încasate in baza prezentului Contract de 
Administrare, în forma cerută în mod rezonabil de acesta. 
3. Plata comisioanelor (a Comisionului de Bază) va fi efectuata de către S.A.I. numai după 
verificarea și certificarea de către Depozitar a corectitudinii calculului: baza de calcul, toate 
celelalte elemente utilizate la calcularea comisioanelor, precum și a modalităților de 
determinare a comisioanelor. 
Plata se va efectua în termen de 30 de zile lucrătoare de la data primirii facturii.” 
 
Celelalte prevederi ale Contractului de Administrare a Investițiilor nr. 45 semnat la 
data de 29 aprilie 2014 de către Client și S.A.I. rămân nemodificate.   
 
PĂRȚILE SEMNATARE 
 
Acest Act Aditional va fi semnat în limba română şi engleză și va fi încheiat în trei (3) 
exemplare originale, care împreună constituie înțelegerea Părților, unul (1) pentru S.A.I si 
doua (2) pentru Client. 
 
Drept urmare, urmeaza semnaturile reprezentantilor autorizati ai Partilor, la data 
mentionata pe prima pagina.  
 
Semnat de către și pentru  
FONDUL PROPRIETATEA S.A.       
___________________________________ 
 
Semnat de către și pentru       
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED  
_________________________ 
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Anexa nr. 2 
 
Acest Act Adițional nr. 2 (“Actul Adițional nr. 2”) la Contractul de Administrare nr. 45 
din data de 29 aprilie 2014 semnat între FONDUL PROPRIETATEA S.A. și FRANKLIN 
TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED, 
 
Acest Act Adițional nr. 2 la Contractul de Administrare este încheiat la data de [___]  
 
Între: 
 
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED din Adelphi, str. John 
Adam, nr. 1-11, Londra, WC2N 6HT, Marea Britanie, care acționează prin intermediul 
sucursalei sale din România, care are sediul social în clădirea Premium Point, str. Buzești, 
nr. 78-80, etajele 7-8, sector 1, București, România (“S.A.I.”); și, 
 
FONDUL PROPRIETATEA S.A., cu sediul în str. Buzești, nr. 78-80, sector 1, București, 
România (“Clientul”) 
 
S.A.I. și Clientul vor fi denumiți colectiv “Părțile”. 
 
Contractul de Administrare a Investițiilor nr. 45 semnat la 29 aprilie 2014 între Client si 
S.A.I., modificat prin Actul Aditional nr. 1 din data de [...][...]2014, se va modifica după cum 
urmează: 
 
Articolul 2. Definiții: „Caz de Forţă Majoră” se modifică și va avea următorul 
conținut: 
„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 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;” 
 
Articolul 2. Definiții: „Data Noii Numiri” se modifică și va avea următorul conținut:  
„Data Noii Numiri înseamnă, cu privire la desemnarea unei noi societăți de administrare a 
investițiilor și a unui nou administrator unic sau, în cazul în care Clientul devine un fond 
autoadministrat, a noilor administratori ai Clientului în urma încetării prezentului Contract 
de Administrare, ultima dintre următoarele date: (i) data la care noua societate de 
administrare a investițiilor și administratorul unic sau, în cazul în care Clientul decide 
astfel, societatea de administrare a investițiilor și administratorul unic interimari ori, după 



 

 

17 

caz, noii administratori sunt înregistrați la Registrul Comerțului sau la orice altă autoritate 
competentă în conformitate cu prevederile legale aplicabile; și (ii) data la care ASF 
avizează numirea noului administrator unic și a societății de administrare a investițiilor, sau 
în cazul  în care Clientul decide astfel, a administratorului unic și a societății de 
administrare a investițiilor interimari ori, după caz, a noilor administratori; și (iii) data la care 
toate celelalte prevederi legale obligatorii pentru inlocuirea S.A.I. au fost indeplinite, și, în 
fiecare dintre situațiile prevăzute la paragrafele (i), (ii) și (iii), acestea fiind efective la data 
la care S.A.I. a primit notificare (sau ar fi trebuit în mod rezonabil să primească notificare) 
cu privire la eveniment;” 
 
Articolul 9.6 se modifică și va avea următorul conținut: 
„9.6.  Raportul privind Performanța, împreună cu Raportul de Analiză al CR vor fi 
analizate de către acționari în cadrul AGA din Luna Octombrie. Ordinea de zi a fiecărei 
AGA din Luna Octombrie va da acționarilor posibilitatea de a vota cu privire la (i) 
continuarea sau încetarea prezentului Contract de Administrare și a mandatului S.A.I., 
orice încetare propusă asigurând încetarea concomitentă a mandatului S.A.I. și a 
Contractului de Administrare și la (ii) procedura de selecție a unui nou Administrator unic și 
societate de administrare a investițiilor, în cazul în care acționarii votează în favoarea 
încetării Contractului de Administrare și a mandatului S.A.I. O astfel de procedură va fi 
întocmită de către S.A.I. și agreată cu CR înaintea includerii acesteia în cadrul proiectului 
de hotărâre a AGA din Luna Octombrie.” 
 
Articolul 13.3 se modifică și va avea următorul conținut: 
„13.3. S.A.I. poate denunța acest Contract de Administrare și renunța la mandatul său de 
Administrator Unic pe baza unui preaviz de șase luni transmis în scris. Nu mai târziu de 
cinci zile lucrătoare de la Data Notificării de Încetare, dar conditionat de aprobarea 
prompta a ordinii de zi a AGA de catre CR, S.A.I. va convoca AGOA, care va avea inclusă 
pe ordinea de zi aprobarea procedurii pentru selecția unui nou Administrator Unic și a unei 
noi societăți de administrare a investițiilor. Această procedură va fi întocmită de S.A.I. și 
agreată cu CR înainte de includerea acesteia în cuprinsul proiectului de hotărâre AGOA.”  
 
Articolul 13.4 litera b) se modifică și va avea următorul conținut: 
„b) obligațiile importante ce-i revin în baza prezentului Contract de Administrare nu mai pot 
fi îndeplinite ca urmare a modificării legislației aplicabile in comparatie cu data semnarii 
prezentului Contract, sub conditia ca S.A.I. sa fi depus eforturi rezonabile pentru a se 
conforma, sau (daca nu este posibil pentru S.A.I. a se conforma) sa fi propus un 
aranjament alternativ rezonabil ce include un Afiliat care sa se conformeze cu legislatia 
relevanta, in conformitate cu Clauza 14.3 de mai jos, dar, in ciuda acestor eforturi, 
conformarea nu a fost posibila; sau” 
 
Articolul 14.3 se modifică și va avea următorul conținut: 
„14.3  În măsura în care modificarea legislației sau a reglementărilor aplicabile dupa 
semnarea prezentului Contract (inclusiv, dar fără a se limita la viitoarele reglementari de 
implementare în legislația română a Directivei 2011/61/UE privind administratorii fondurilor 
de investiții alternative) impune obligatii asupra S.A.I. in îndeplinirea prezentului Contract 
de Administrare cu care S.A.I. nu se poate conforma, S.A.I. se angajează să depună 
diligențele rezonabile pentru continuarea prestarii serviciilor, in masura in care este posibil 
din punct de vedere legal, iar in masura in care acest lucru nu este posibil din punct de 
vedere legal, sa determine ca un Afiliat reputabil sa fie de acord sa presteze aceleasi 
servicii Clientului, in termeni substantial similari. Pentru evitarea oricarui dubiu, numirea 
acestui Afiliat, ca si implementarea oricarei modificari a acestui Contract de Administrare 
sau oricare alt aranjament alternativ propus de S.A.I. sunt supuse aprobarii Clientului, 
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exclusiv la latitudinea sa, si nimic din acest Contract nu va fi interpretat ca un 
consimtamant prealabil expres acordat în această privinţă”. 
 
Articolul 18.4 se modifică și va avea următorul conținut: 
„18.4 În cazul în care orice Eveniment de Forță Majoră va afecta în mod semnificativ 
capacitatea S.A.I. de a-și îndeplini îndatoririle ce-i revin în baza prezentului Contract de 
Administrare, Clientul va avea dreptul să numească un administrator înlocuitor până la 
remedierea acestei situații. În cazul în care S.A.I. continuă să se afle în imposibilitatea de 
a furniza substanțial toate serviciile prevăzute de prezentul Contract de Administrare (fie 
prin Delegații săi, externalizare sau în alt mod) după expirarea a trei luni de la data numirii 
respectivului administrator înlocuitor, Clientul va avea dreptul să înceteze numirea S.A.I. in 
temeiul unei notificari imediate.” 
 
Articolul 19.1 se modifică și va avea următorul conținut:  
„19.1. Acest Contract de Administrare este guvernat de legea din Anglia & Țara Galilor și 
va fi interpretat în concordanță cu aceasta”. 
 
Articolul 19.2 se modifică și va avea următorul conținut: 
„19.2. Soluționarea disputelor 
a) Orice dispută sau neînțelegere provenind din Contractul de Administrare sau în legătură 
cu acesta, inclusiv și fără a se limita la orice dispute privind validitatea încheierii, existența, 
interpretarea, nulitatea, încălcarea, modificarea, încetarea în orice mod a Contractului de 
Administrare (fiecare în parte denumita o “Dispută”), care nu poate fi soluționată prin 
negocieri amiabile într-o perioadă rezonabilă de timp de la primirea unei notificări 
transmise de către una dintre Părți cu privire la Disputa potențială, va fi soluționată de 
către CAIL (Curtea de Arbitraj Internațional din Londra), în conformitate cu Regulile de 
arbitraj ale acesteia. Partea care solicită demararea procedurilor de arbitraj va transmite 
celeilalte Părți o notificare scrisă în care înștiințează cu privire la demararea acestor 
proceduri. 
b) Locul arbitrajului va fi Londra, limba arbitrajului va fi limba engleză, iar Tribunalul arbitral 
va fi format din trei (3) arbitri numiți în conformitate cu Regulile de arbitraj ale CAIL. 
c) Orice sentință pronunțată de tribunalul arbitral în conformitate cu prevederile prezentei 
clauze va fi definitivă și obligatorie pentru Părți. 
d) Hotărârea arbitrală va fi executată voluntar de către Părți în orice jurisdicție; în caz 
contrar, cererea de exequatur se poate face la instanțele din țara în care se va solicita 
recunoașterea hotărârii arbitrale respective. 
e) În situația unei Dispute, Partea care are câștig de cauză în aceste Dispute va avea 
dreptul la recuperarea tuturor cheltuielilor, inclusiv și fără a se limita la onorariile și 
costurile rezonabile cu asistenta juridica și costurile legate de arbitraj și instanța arbitrala, 
efectuate pentru stabilirea drepturilor acestei Părți în baza prezentului Contract de 
Administrare și pregătirea aplicării și executarea drepturilor acestei Părți, așa cum au fost 
pronunțate de tribunalul arbitral, indiferent dacă era sau nu necesar ca Partea respectivă 
să declanșeze o procedură de executare pentru realizarea drepturilor sale”. 
 
Articolul 21.2 se modifică și va avea următorul conținut: 
„21.2. Pe durata termenului prezentului Contract de Administrare și indiferent de orice 
înlocuire a S.A.I. pe care ar putea-o aproba Clientul, S.A.I. se angajează (și trebuie să se 
asigure că orice entitate din grupul său cu care S.A.I. ar putea fi înlocuită se angajează) că 
(i) fără aprobarea prealabilă expresă în scris a CR, nu il va schimba, înlocui sau demite, cu 
exceptia cazului in care angajatul are un comportament necorespunzator, pe dl. Grzegorz 
Maciej Konieczny din funcția sa de reprezentant al S.A.I. și al Administratorului Unic în 
relația cu Clientul, și nici nu va întreprinde demersuri sau acțiuni similare și nici nu va 
întreprinde nicio acțiune care are putea avea efect similar, și (ii) va depune toate 
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diligențele rezonabile pentru a se asigura că dl. Grzegorz Maciej Konieczny își dedică 
timpul necesar pentru administrarea Portofoliului pe parcursul angajării sale în cadrul 
S.A.I.  (sau al oricărui înlocuitor caruia i se acorda discretie investitionala) pe parcursul 
termenului prezentului Contract de Administrare”.   
 
Articolul 22 se modifică și va avea următorul conținut: 
„Acest Contract de Administrare va fi semnat în limba engleză și va fi încheiat în 3 
exemplare originale, unul pentru S.A.I. și două pentru Client. S.A.I. va pregăti traducerile în 
limba română care urmează a fi înaintate către AGA și depuse la autoritățile competente”.  
 
Anexa se modifică și va avea următorul conținut: 
 
„Anexă 
Onorariul cuvenit S.A.I. în conformitate cu clauza 10 din prezentul Contract de 
Administrare va fi calculat și plătit în lei de către Client cu respectarea următoarelor 
prevederi: 
Onorariul va fi calculat în baza (i) unui Comision de Bază și (ii) a unui Comision de 
Distributie. 
1. Comisionul de Bază este aplicat la baza de calcul conform următoarei formule: 
Rata Comisionului de Bază înmulțita cu baza de calcul, înmulțit cu numărul de zile de plată 
calendaristice și împărțit la 365, 
unde 
Rata Comisionului de Bază  = 60 de  puncte de bază pe an; 
1 punct de bază = 0,0001; iar  
baza de calcul reprezintă capitalizarea de piață a Clientului, care este definită ca fiind 
numărul de acțiuni plătite ale Clientului, minus numărul mediu ponderat al acțiunilor proprii 
decontate ale Clientului pe parcursul perioadei de calcul, înmulțit apoi cu prețul de piață 
mediu ponderat al acțiunilor Clientului calculat pentru trimestrul corespunzător. Prețul de 
piață mediu ponderat este calculat  în baza prețurilor de piață medii zilnice ale acțiunilor 
Clientului și a volumelor zilnice corespunzătoare, astfel cum sunt publicate in cadrul 
secțiunii REGS a Bursei de Valori București. În cazul în care numărul acțiunilor relevante 
pentru calcularea Comisionului de Bază (descris mai sus) se modifică pe parcursul 
perioadei de calcul, Comisionul de Bază va reprezenta valoarea agregata a calculatiilor 
pentru fiecare sub-perioadă.   
2.  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 de Distributie se 
va plăti după cum urmează: 
- 200 de puncte de bază aplicat distributiilor totale cu exceptia dividendelor (inclusiv, dar 
fără a se limita la, răscumpărări de acțiuni proprii și returnari de capital social) puse la 
dispoziție până la data de 31 octombrie 2015, inclusiv; și 
- 100 de puncte de bază aplicat distributiilor totale, cu exceptia dividendelor (inclusiv, dar 
fara a se limita la, răscumpărări de acțiuni proprii și returnari de capital social) puse la 
dispoziție începând de la data de 1 noiembrie 2015, inclusiv. 
Se face referire la „punerea la dispoziție” a distributiilor pentru a clarifica faptul că orice 
neîncasare sau neluare a măsurilor necesare pentru facilitarea primirii acestor distributii 
din cauza oricărui acționar nu va conduce la nicio ajustare a calculului Comisionului de 
Distributie datorat S.A.I. Calcularea Comisionului de Distributie se va face la data la care 
aceste distributii devin disponibile acționarilor (e.g. data de începere a plăților). În cazul 
răscumpărării de acțiuni proprii, calculul Comisionului de Distributie se va face la data la 
care sunt decontate tranzacțiile de răscumpărare a acțiunilor proprii.   
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3. Comisionul de Bază 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 pentru care se efectuează plata. 
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).  
Facturile pentru Comisionul de Bază și pentru Comisionul de Distributie vor fi transmise 
Depozitarului activelor Clientului. 
S.A.I. va furniza CR trimestrial și anual, precum și la orice solicitare rezonabilă din partea 
CR, un raport detaliat privind onorariile încasate in baza prezentului Contract de 
Administrare, în forma cerută în mod rezonabil de acesta. 
4. Plata comisioanelor (a Comisionului de Bază și a Comisionului de Distributie) va fi 
efectuata de către S.A.I. numai după verificarea și certificarea de către Depozitar a 
corectitudinii calculului: baza de calcul, valoarea distributiilor, toate celelalte elemente 
utilizate la calcularea comisioanelor, precum și a modalităților de determinare a 
comisioanelor. 
Plata se va efectua în termen de 30 de zile lucrătoare de la data primirii facturii”. 
 
Intrarea în vigoare 
 
Acest Act Adițional nr. 2 va intra în vigoare la data cea mai târzie dintre: (i) data avizării de 
către ASF a acestuia; și (ii) 15 octombrie 2014.    
 
Celelalte prevederi ale Contractului de Administrare a Investițiilor nr. 45 semnat la 
29 aprilie 2014 între Client si S.A.I., modificat prin Actul Aditional nr. 1 din data de 
[...][...]2014, rămân nemodificate.   
 
PĂRȚILE SEMNATARE 
 
Acest Act Aditional va fi semnat în limba română şi engleză și va fi încheiat în trei (3) 
exemplare originale, care împreună constituie înțelegerea Părților, unul (1) pentru S.A.I si 
doua (2) pentru Client. 
 
Drept urmare, urmeaza semnaturile reprezentantilor autorizati ai Partilor, la data 
mentionata pe prima pagina. 
 
Semnat de către și pentru  
 
FONDUL PROPRIETATEA S.A.       
___________________________________ 
 
Semnat de către și pentru       
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED  
_________________________ 
 
 

 
 
      

 


