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Către: Bursa de Valori Bucureşti 
 Autoritatea de Supraveghere Financiară 

Raport curent conform art. 99 din Codul Bursei de Valori Bucureşti, Titlul II, Emitenţi şi 

Instrumente Financiare. 

Evenimente de raportat: 

Finalizarea celui de-al doilea program de răscumpărare 

Franklin Templeton Investment Management Ltd. United 

Kingdom Sucursala Bucureşti, în calitate de administrator unic 

şi societate de administrare a investiţiilor Fondului, anunță prin 

prezenta finalizarea celui de-al doilea program de 

răscumpărare. 

Administratorul Fondului a achiziționat 1.100.950.684 acțiuni 

ale Fondului (echivalentul a 8,2% din capitalul social vărsat al 

Fondului) prin achiziții zilnice pe Bursa de Valori București și 

printr-un program de ofertă publică de cumpărare a 

600.000.000 de acțiuni (4,5% din capitalul social vărsat al 

Fondului). Valoarea totală a programului de răscumpărare a 

fost de 962,6 milioane RON (excluzând comisioanele de 

brokeraj și alte costuri de achiziție). Administratorul Fondului 

va invita acționarii să aprobe o reducere de capital prin 

anularea acțiunilor dobândite în cadrul celui de-al doilea 

program de răscumpărare în cadrul următoarei adunări 

generale a acționarilor care va avea loc după adunarea deja 

convocată pentru data de 3.02.2014 și care are deja pe 

ordinea de zi o reducere a capitalului social implicând 

restituirea către acţionari a unei cote-părţi din aporturi.  

Administratorul Fondului intenționează să demareze al treilea 

program de răscumpărare, aprobat de acționari la data de 

22.11.2013, de îndată ce hotărârea acționarilor este publicată 

în Monitorul Oficial și Autoritatea de Supraveghere Financiară 

(“ASF”) avizează anularea acțiunilor dobândite în cadrul 

primului program de răscumpărare. Avizul ASF a fost solicitat 

în Mai 2012, iar decizia finală este în așteptare.    

Pentru mai multe detalii referitoare la programele de 

răscumpărare aprobate de acționari a se vedea tabelul atașat 

Data raportului:  
18 decembrie 2013 

Denumirea entităţii emitente:  
S.C. Fondul Proprietatea S.A. 
(„Fondul”) 

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: 
13.778.392.208 RON  

Capital social vărsat:                                                                  
13.413.137.586 RON  

Piaţa reglementată pe care se 
tranzacţionează valorile mobiliare 
emise:   
Bursa de Valori Bucureşti 
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ca Anexă la prezentul raport  

Franklin Templeton Investment Management Ltd United Kingdom Sucursala 

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

S.A. 

Oana Valentina TRUŢA 

Reprezentant Legal 
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ANEXĂ  

Crt. Data aprobării de 
către acționari 

Data începerii Data finalizării Număr de acțiuni Data anulării 
 
 

1.  6 Septembrie 2010 
 

Ianuarie 2011 Septembrie 2011 240.304.801 Anularea a fost aprobată de acționari în data de 25 Aprilie 
2012, dar pentru a intra în vigoare trebuie avizată de catre 
ASF și ulterior înregistrată la Registrul Comerțului. 
Administratorul Fondului a solicitat ASF avizarea în Mai 
2012 și deși între timp am trimis mai multe scrisori către 
ASF, decizia finală nu a fost emisă. 

2.  25 Aprilie 2012 Aprilie 2013 Decembrie 2013 1.100.950.684 Administratorul Fondului va invita acționarii să aprobe o 
reducere de capital prin anularea acțiunilor dobândite în 
cadrul celui de-al doilea program de răscumpărare în cadrul 
următoarei adunări generale a acționarilor care va avea loc 
după adunarea deja convocată pentru data de 3.02.2014 și 
care are deja pe ordinea de zi o reducere a capitalului social 
implicând restituirea către acţionari a unei cote-părţi din 
aporturi.  

3.  22 Noiembrie 2013 Administratorul Fondului 
intenționează să demareze al treilea 
program de răscumpărare, aprobat 
de acționari la data de 22.11.2013, 
de îndată ce hotărârea acționarilor 
este publicată în Monitorul Oficial și 
ASF avizează anularea acțiunilor 
dobândite în cadrul primului program 
de răscumpărare. 

N/A (i) 252.858.056 de 
acţiuni sau (ii) 
10% din valoarea 
capitalului social 
subscris la data 
relevantă, 
aplicându-se 
valoarea cea mai 
mică dintre 
acestea două. 

Administratorul Fondului va invita acționarii să aprobe o 
reducere de capital prin anularea acțiunilor dobândite în 
cadrul celui de-al treilea program de răscumpărare în cadrul 
adunării generale a acționarilor care va avea loc după 
finalizarea programului.  


