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Către: Bursa de Valori Bucureşti 
 Autoritatea de Supraveghere Financiară 
                London Stock Exchange 

 

 
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: 

Avizarea de catre Autoritatea de Supraveghere Financiară a mai 

multor modificari ale documentelor corporative ale Fondul 

Proprietatea SA  

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 şi 

investitorii că, Autoritatea de Supraveghere Financiară („ASF”) a emis 

Avizul nr. 25/28 ianuarie 2016 şi Avizul nr. 26/28 ianuarie 2016 

(„Avizele”), prin care a avizat următoarele modificări ale documentelor 

corporative ale Fondului aprobate de către acţionarii Fondului în 

cadrul Adunărilor Generale ale Acţionarilor care au avut loc în 29 

octombrie 2015. Avizarea se referă la:  

- modificările Actului Constitutiv al Fondului, în vigoare începând 

cu 1 aprilie 2016, aprobate prin Hotărârea Adunării Generale 

Extraordinare a Acţionarilor nr. 13/29 octombrie 2015 şi avizate 

prin Avizul ASF nr. 25/2016, cu propuneri minore de 

reformulare;  

- Actul adiţional nr. 5/2 noiembrie 2015 la Contractul de 

Administrare a Investiţiilor încheiat între Fond şi 

Administratorul Fondului în 29 aprilie 2014, în vigoare 

începând cu 1 aprilie 2016, astfel cum a fost aprobat prin  

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor nr. 8/29 

octombrie 2015 şi avizat prin Avizul ASF nr. 26/2016.  

Vă rugăm să regăsiţi, ataşate prezentei în Anexa 1, Avizele ASF.  

De asemenea, pentru uşurinţă, vă rugăm să regăsiţi, anexat prezentei 

în Anexa 2, un tabel comparativ în care sunt descrise modificările 

aduse Actului Constitutiv al Fondului, pentru care ASF a propus o altă 

formulare.   

Potrivit Hotărârii Consiliului ASF din data de 27 ianuarie 2016, 

Data raportului:  

29 ianuarie 2016 

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: 
10.074.080.745,90 RON 
 
Capital social vărsat:                                                                  
9.746.649.630,90 RON 
 
Număr de acţiuni 
emise: 11.193.423.051 
 
Număr de acţiuni 
plătite:                                                                  
10.829.610.701 
 
Piaţa reglementată pe 
care se 
tranzacţionează 
valorile mobiliare 
emise:   
 
Acțiuni pe Bursa de 
Valori Bucureşti 
 
GDR-uri pe London 
Stock Exchange 
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Contractul de Administrare semnat între Fond şi Franklin Templeton 

International Services S.ÀR.L. (“FTIS”), în calitate de Administrator de 

Fond de Investiții Alternative (“AFIA”) şi Administrator Unic al 

Fondului, astfel cum a fost aprobat prin Hotărârea Adunării Generale 

Ordinare a Acţionarilor nr. 8/29 octombrie 2015, care va intra în 

vigoare începând cu 1 aprilie 2016, nu trebuie avizat de către ASF 

înainte de intrarea sa în vigoare. Mai mult, ASF apreciază că 

Commission de Surveillance du Sector Financier din Luxemburg 

(“CSSF”), în calitate de autoritate competentă din ţara de origine a 

AFIA, are obligaţia supravegherii modului de administrare al Fondului 

de către FTIS, în baza notificării transmise de CSSF către ASF privind 

noul Contract de Administrare.  

 

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

 

 

 

 

















 
___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________  

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: 10.074.080.745,90 RON, Capital social vărsat: 9.746.649.630,90 RON  •  Tel.: + 40 21 200 9600; Fax: +40 21 200 9631; Email: 
office@fondulproprietatea.ro, Internet: www.fondulproprietatea.ro 

 

Anexa 2 
 

Extras din Actul constitutiv al Fondului - 
Forma aprobată de către acţionarii 

Fondului în data de 29 octombrie 2015 

 
Extras din Actul constitutiv al Fondului – 

Forma modificată de ASF prin Aviz   
 
 

Articolul 17 alin. (20) se modifică și va 

avea următorul conținut: 

„(20) Aproba delegarea de către S.A.I. a 

anumitor activități. Delegarea îşi va produce 

efectele numai după avizarea prealabilă sau 

notificarea ASF sau orice alta autoritate 

competenta, unde aceasta este ceruta de 

prevederile legale in vigoare”. 

Articolul 17 alin. (20) va avea următorul 

conținut: 

 “(20) Aproba delegarea de către AFIA a 

anumitor activități. Delegarea îşi va produce 

efectele în conformitate cu prevederile 

legale in vigoare”. 

 

 

 

 

 

Pe tot cuprinsul actului constitutiv, se va 

înlocui abrevierea “SAI” cu abrevierea 

“AFIA” 

 

Articolul 20 se modifică și va avea 

următorul conținut: 

„S.A.I. va numi o persoană fizică în calitate 

de reprezentant permanent al său. S.A.I. 

poate schimba reprezentanții legali 

(reprezentanţii permanenţi care au şi 

calitatea de conducători ai SAI) in 

conformitate cu prevederile legale aplicabile. 

Toate schimbările vor fi înregistrate la 

Registrul Comerțului”. 

 

Articolul 20 va avea următorul conținut: 

„AFIA va numi o persoană fizică în calitate 

de reprezentant permanent al său. AFIA 

poate schimba reprezentanții permanenţi in 

conformitate cu prevederile legale 

aplicabile. Toate schimbările vor fi 

înregistrate la Registrul Comerțului”. 

 

 

 

 

Articolul 21 alin. (4) litera viii) se modifică 

și va avea următorul conținut:  

 

“viii) să aprobe externalizarea unor anumite 

activităţi, în limitele bugetului aprobat, 

respectiv delegarea exercitării unor anumite 

atribuţii, sub condiţia notificarii sau avizării 

prealabile de către ASF sau de către orice 

altă autoritate competentă, unde aceasta 

este cerută de legislaţia aplicabilă;” 

 

Articolul 21 alin. (4) lit. viii) va avea 

următorul conținut:  

 

“viii) să aprobe externalizarea unor anumite 

activităţi, în limitele bugetului aprobat, 

respectiv delegarea exercitării unor anumite 

atribuţii, sub condiţia respectării legislaţiei 

aplicabile;” 

 

 

 

Articolul 36 alin. (2) se modifică și va 

avea următorul conținut: 

„(2) S.A.I. înseamnă Administratorul de Fond 

de Investiții Alternative autorizat sa 

desfășoare toate funcțiile de administrare a 

investițiilor si toate celelalte funcții necesare 

pentru administrarea Fondul Proprietatea in 

conformitate cu legislația aplicabila”. 

Articolul 36 alin. (2) se va elimina.  
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Se va actualiza în cuprinsul actului 

constitutiv expresia “Comisia Naţională 

a Valorilor Mobiliare” sau orice abreviere 

a acesteia, cu expresia “Autoritatea de 

Supraveghere Financiară” sau “ASF”.  

 


