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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 patrulea program de răscumpărare 

Franklin Templeton Investment Management Ltd. United 

Kingdom Sucursala București („Administratorul Fondului”), 

în calitate de administrator unic şi societate de administrare a 

investițiilor Fondul Proprietatea S.A. („Fondul”), anunță prin 

prezenta finalizarea celui de-al patrulea program de 

răscumpărare. 

Administratorul Fondului a achiziționat 990.855.616 acțiuni ale 

Fondului (echivalentul a 8,13% din capitalul social subscris al 

Fondului) printr-o oferta publica de cumparare a 750.000.000 

actiuni (actiuni efectiv cumparate: 749.998.142) si prin achiziții 

zilnice pe Bursa de Valori București.  

Valoarea totală a programului de răscumpărare a fost de 

1.046.128.420,15 RON (excluzând comisioanele de brokeraj 

și alte costuri de achiziție), iar prețul mediu ponderat a fost de 

aproximativ 1,0557 RON per acțiune. Administratorul Fondului 

va solicita aprobarea acționarilor pentru anularea acțiunilor 

dobândite în cadrul acestui program de răscumpărare în 

cadrul următoarei adunări generale a acționarilor.  

Administratorul Fondului intenționează să continue 

programele de răscumpărare în conformitate cu Declarația de 

Politică Investițională a Fondului, și va demara cel de-al 

cincilea program de răscumpărare aprobat de acționari în data 

de 19 noiembrie 2014, de îndată ce hotararea actionarilor este 

publicata in Monitorul Oficial, publicarea fiind asteptata in 

zilele urmatoare. Pentru mai multe detalii referitoare la 

programele de răscumpărare aprobate de acționari a se 

vedea tabelul atașat ca Anexă la prezentul raport  

Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom Sucursala 

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

Oana Valentina TRUŢA - Reprezentant Legal 

Data raportului:  
4 Februarie 2015 

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: 
11.575.064.733,65 RON 

Capital social vărsat:                                                                  
11.229.443.001,15 RON 

Număr de acţiuni emise: 

12.184.278.667 

Număr de acţiuni plătite:                                                                  
11.820.466.317 

Piaţa reglementată pe care se 
tranzacţionează valorile mobiliare 
emise:   
Bursa de Valori Bucureşti 
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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 și a intrat în vigoare începând cu data de 24 Februarie 
2014. 

2.  25 Aprilie 2012 Aprilie 2013 Decembrie 2013 1.100.950.684 Anularea a fost aprobată de acționari în data de 28 Aprilie 
2014  și a intrat în vigoare începând cu data de 26 
Septembrie 2014. 

3.  22 Noiembrie 2013 Martie 2014 Iulie 2014 252.858.056  Anularea a fost aprobată de acționari  in data de 23 
septembrie 2014 și a intrat în vigoare începând cu data de 
27 Ianuarie 2015. 

4.  28 Aprilie 2014 Octombrie 2014 Februarie 2015 990.855.616  Administratorul Fondului va invita acționarii să aprobe o 
reducere de capital prin anularea acțiunilor dobândite în 
cadrul celui de-al patrulea program de răscumpărare în 
cadrul urmatoarei adunării generale a acționarilor. 

5.  19 Noiembrie 2014 Administratorul Fondului va demara 
cel de-al cincilea program de 
răscumpărare aprobat de acționari 
în data de 19 noiembrie 2014, de 
îndată ce hotararea actionarilor este 
publicata in Monitorul Oficial, care 
este asteptata in zilele urmatoare. 

N/A 227.572.250 Administratorul Fondului va invita acționarii să aprobe o 
reducere de capital prin anularea acțiunilor dobândite în 
cadrul celui de-al cincilea program de răscumpărare în 
cadrul adunării generale a acționarilor care va avea loc după 
finalizarea programului. 


