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Către: Bursa de Valori Bucureşti 
 Autoritatea de Supraveghere Financiară 
 
 
Raport curent conform Art. 99 din Codul Bursei de Valori Bucureşti Operator de Piaţă, 
Titlul II, Emitenţi şi Instrumente Financiare 
 

Evenimente de raportat: 

Actualizare privind distribuirea în numerar a 0,05 

RON/acţiune  către acţionari   

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 în legătură cu distribuirea în numerar aprobată de către 

acţionarii Fondului în data de 3 februarie 2014, prin diminuarea 

capitalului social al Fondului ca urmare a reducerii valorii 

nominale a acţiunilor Fondului de la 1,00 RON la 0,95 RON. 

Diferenţa de 0,05 RON / acţiune va fi distribuită acţionarilor 

Fondului înregistraţi la 30 aprilie 2014 în registrul acţionarilor ținut 

de Depozitarul Central, proporţional cu participarea lor la capitalul 

social vărsat al Fondului.  

Plata va începe în termen de 30 de zile de la data la care 

reducerea capitalului social menţionată mai sus este efectivă, 

respectiv după întrunirea a două condiţii legale principale:  

 expirarea termenului de două luni de la publicarea 

hotărârii acţionarilor în Monitorul Oficial – din această 

perspectivă, menţionăm că Hotărârea AGEA nr. 2/2014, 

prin care s-a aprobat distribuirea, a fost publicată în data 

de 15 aprilie 2014 în Monitorul Oficial nr. 2216, ceea ce 

înseamnă că îndeplinirea condiţiei legale menționate ar 

trebui să aibă loc în data de 15 iunie 2014;  

 Avizarea de către Autoritatea de Supraveghere 

Financiară („ASF”) a reducerii capitalului social – deşi 

ASF se poate pronunţa asupra acestei avizări doar după 

expirarea termenului de două luni menţionat anterior, 

Administratorul Fondului a depus deja documentaţia 

solicitată în scopul facilitării emiterii avizului în timp util 

de către ASF după expirarea termenului menţionat, 

probabil, având in vedere cele de mai sus, la câteva zile 

după 15 iunie 2014.  

Data raportului:  
16 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 



 
_____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________  

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 

 

În baza calificărilor menţionate anterior, estimăm că plata 

distribuirilor în numerar ar trebui să înceapă imediat după 15 iulie 

2014.  

Administratorul Fondului va informa acţionarii în mod 

corespunzător despre evoluţiile viitoare în procesul restituirii de 

capital, inclusiv procedura de plată care trebuie urmată de 

acţionari în vederea primirii distribuirilor. 

Franklin Templeton Investment Management Ltd United Kingdom Sucursala 

Bucureşti, în calitate de administrator unic al FONDUL PROPRIETATEA S.A. 

 
Oana Valentina TRUŢA 
Reprezentant legal 

 


