
 
_____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________  

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 

 

 
Către: Bursa de Valori Bucureşti 
 Autoritatea de Supraveghere Financiară 
 
 
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: 

Autoritatea de Supraveghere Financiară a avizat mai multe 

modificări ale Contractului de Administrare a Investiţiilor    

Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom 

Sucursala Bucureşti (“FTIML 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. 

70/19 iunie 2014, prin care a avizat mai multe modificări ale 

Contractului de Administrare a Investiţiilor încheiat între Fond şi 

FTIML Sucursala Bucureşti („Contract de Administrare”), în 

conformitate cu Actul Adiţional nr. 3/17 mai 2013, care a fost 

aprobat prin Hotărârea nr. 3 a Adunării Generale Ordinare a 

Acţionarilor Fondului din 25 aprilie 2013.  

Menţionăm că ASF nu a avizat modificările prevăzute la punctul 9 

primul alineat, respectiv la punctul 9.2, litera r), care vor avea 

următorul cuprins:   

- Pct. 9 primul alineat – „Remuneraţia SAI pentru serviciile 

furrnizate în cadrul acestui Contract de administrare este 

stabilită în conformitate cu solicitările din Regulamentul de 

organizare a licitaţiei, din Caietul de sarcini, precum şi din 

oferta finală formulată în urma negocierilor şi cu anexele la 

prezentul contract, avizate de către CNVM”. 

- Pct. 9.2 – „r) cheltuieli legate de evaluarea suplimentară a 

acţiunilor nelistate din portofoliu de către evaluatori 

independenţi, realizată la solicitarea expresă a acţionarilor, 

cu aprobarea prealabilă a CR (n.n. Comitetul 

Reprezentanţilor), altele decât cheltuielile ce cad în 

sarcina SAI ca administrator al portofoliului OPC conform 

dispoziţiiilor legale.”,  

pe care, potrivit Avizului ASF anterior menţionat, Fondul 

are obligaţia de a le supune aprobării în următoarea 
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Adunare Generală Ordinară a Acţionarilor.  

Pentru uşurinţă, vă rugăm să regăsiţi, anexate prezentei, Avizul 

ASF nr. 70/19 iunie 2014 (Anexa 1), precum şi un tabel 

comparativ în care sunt descrise modificările la Contractul de 

Administrare care nu au fost avizate de ASF (Anexa 2) .  

Administratorul Fondului va continua să informeze acţionarii şi 

investitorii despre orice alte evoluţii viitoare materiale şi va 

continua să apere cu hotărâre interesele Fondului în numele 

tuturor acţionarilor săi. 

 
Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom Sucursala 
Bucureşti, în calitate de administrator unic al FONDUL PROPRIETATEA S.A. 
 
 
Adrian CIGHI 
Reprezentant legal 
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Anexa 2 

 
 

Clauza 9 astfel cum este 
prevăzută în Actul adiţional nr. 
3 la Contractul de Administrare 

 

 
Clauza 9 astfel cum este propusă 

prin Avizul ASF nr. 70/19 iunie 
2014 

 
Observaţii 

 

Punctul 9 primul paragraf: .  
    Remuneraţia S.A.I. 
pentru serviciile furnizate în 
cadrul acestui Contract de 
administrare este stabilită 
în conformitate cu 
solicitările din 
Regulamentul de 
organizare a licitaţiei, din 
Caietul de sarcini, precum 
şi din oferta finală formulată 
în urma negocierilor si cu 
anexele la prezentul 
contract. 

 

Pct. 9 primul alineat: 
„Remuneraţia SAI pentru 
serviciile furrnizate în cadrul 
acestui Contract de 
administrare este stabilită în 
conformitate cu solicitările din 
Regulamentul de organizare 
a licitaţiei, din Caietul de 
sarcini, precum şi din oferta 
finală formulată în urma 
negocierilor şi cu anexele la 
prezentul contract, avizate de 
către CNVM”. 

ASF a refuzat avizarea acestui 
paragraph prin Avizul nr. 70/19 
iunie 2014; această modificare 
a fost aprobată prin Hotărârea 
nr. 3 a Adunării Generale 
Ordinare a Acţionarilor 
Fondului din 25 aprilie 2013 

Punctul 9.2. - r) cheltuieli 
legate de evaluarea 
actiunilor nelistate din 
portofoliu de catre 
evaluatori independenti, cu 
aprobarea prealabila a CR, 
in conditiile stabilite prin 
Hotararea Adunarii 
Generale Ordinare a 
Actionarilor nr. 
22/27.06.2012;  
 

Pct. 9.2 – „r) cheltuieli legate 
de evaluarea suplimentară a 
acţiunilor nelistate din 
portofoliu de către evaluatori 
independenţi, realizată la 
solicitarea expresă a 
acţionarilor, cu aprobarea 
prealabilă a CR (n.n. 
Comitetul Reprezentanţilor), 
altele decât cheltuielile ce 
cad în sarcina SAI ca 
administrator al portofoliului 
OPC conform dispoziţiiilor 
legale.”, 

ASF a refuzat avizarea acestui 
paragraph prin Avizul nr. 70/19 
iunie 2014; această modificare 
a fost aprobată prin Hotărârea 
nr. 3 a Adunării Generale 
Ordinare a Acţionarilor 
Fondului din 25 aprilie 2013 

 


