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Evenimente de raportat: 

Data Plății aferentă distribuției de numerar aprobată în data de 28 

februarie 2017  

Franklin Templeton International Services S.à r.l., în calitate de 

Administrator de Fond de Investiţii Alternative și Administrator Unic 

(„Administratorul Fondului”) al Fondul Proprietatea S.A. („Fondul”), 

dorește să informeze acționarii că Fondul va demara plata aferentă 

distribuției de numerar de 0,05 RON per acțiune începând cu data de 30 

iunie 2017 (“Data Plății”). 

Ultima condiție necesară reducerii de capital aprobată de acționarii 

Fondului în data de 28 februarie 2017 a fost îndeplinită întrucât Hotărârea 

nr.1/28 februarie 2017 a fost înregistrată astăzi, 16 iunie 2017, la 

Registrul Comerțului.  

Acționarii ce dețin acțiuni integral plătite înregistrați în registrul 

acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de înregistrare 12 iunie 

2017 sunt îndreptățiți să primească suma distribuibilă menționată mai 

sus de 0,05 RON per acțiune. Plata va fi efectuată după cum urmează: 

a) Direct de către custode sau broker pentru acționarii care au un 

cont deschis la un custode/broker; 

b) Pentru toți ceilalți acționari: 

(i) De către Depozitarul Central, prin intermediul BRD 

Groupe Societe Generale (ce acționează ca agent de 

plată, și denumit în continuare “Agentul de Plată”), 

pentru plățile prin virament bancar, când documentele 

suport solicitate de către Depozitarul Central, împreună 

cu cererea de plată au fost depuse la acesta. 

(ii) De către Agentul de Plată pentru plăți în numerar la 

oricare dintre agențiile sale sau prin virament bancar 

(când documentele suport solicitate de către Agentul de 

Data raportului: 

16 iunie 2017 

Denumirea entității 

emitente:   

Fondul Proprietatea S.A. 

Sediul social:   

Str. Buzești nr. 78-80, 

etaj 7, sector 1,  

București, cod poștal 011017 

Numere de telefon/fax:  

Tel.: + 40 21 200 9600 

Fax: + 40 21 200 9631 

Cod unic de înregistrare la 

Oficiul Comerțului:  

18253260 

Număr de ordine în 

Registrul Comerțului:  

J40/21901/2005 

Capital social subscris:  

5.238.521.987,92 RON 

Capital social vărsat:  

5.049.339.565,92 RON 

 

Număr de acțiuni emise: 

10.074.080.746 

 

Număr de acțiuni plătite: 

9.710.268.396 

 

Piața reglementată pe care 

se tranzacționează valorile 

mobiliare emise: 

Acțiuni pe Bursa de Valori 

București 

GDR-uri pe Bursa de Valori 

Londra 
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Plată împreună cu o cerere de plată au fost depuse la 

Agentul de Plată). 

Mai multe detalii privind plata acestei distribuții de numerar pot fi găsite 

pe pagina de internet a Fondului la 

http://www.fondulproprietatea.ro/ro/investi%C5%A3iile-pe-

scurt/dividende-%C5%9Fi-distribu%C5%A3ii 

Ca o precizare importantă, plata sumelor de bani aprobată prin Hotărârea 

nr. 1/28 februarie 2017 este supusă termenului general de prescripție. 

Astfel, acționarii pot solicita plata acestor sume de bani doar într-un 

termen de 3 ani calculați de la Data Plății, respectiv până la data de 30 

iunie 2020.  

De asemenea, începând cu data de astăzi, noua valoare a capitalului 

social subscris al Fondului este de 5.238.521.987,92 RON (împărțit în 

10.074.080.746 acţiuni, cu o valoare nominală de 0,52 RON/acţiune), iar 

valoarea capitalului social vărsat este de 5.049.339.565,92 RON 

(împărţit în 9.710.268.396 acţiuni, cu o valoare nominală de 0,52 

RON/acţiune). Actul Constitutiv actualizat poate fi găsit de asemenea pe 

pagina de internet a Fondului la 

http://www.fondulproprietatea.ro/sites/default/files/act_constitutiv_actual

izat_la_16_iunie_2017_de_publicat_pe_site.pdf 

 

Franklin Templeton International Services S.à r.l., în calitate de Administrator Unic al 
FONDUL PROPRIETATEA S.A. 
 
Johan Meyer  
Reprezentant permanent 
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