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

 
Raport curent conform Art. 99 litera (s) din Codul Bursei de Valori București Operator de Piață, 
Titlul II, Emitenți şi Instrumente Financiare 
 

Evenimente de raportat: 

Materiale de informare şi recomandări de vot în legătură cu 

Adunările Generale Extraordinare și Ordinare ale Acționarilor din 

data de 26 septembrie 2017 

 

Franklin Templeton International Services S.À R.L., în calitate de 

administrator de fond de investiții alternative și administrator unic 

(„Administratorul Fondului”) al Fondul Proprietatea S.A. („Fondul”), 

dorește să reamintească acționarilor că a convocat Adunările Generale 

Extraordinare (“AGEA”) și Ordinare (“AGOA”) ale acționarilor Fondului 

pentru data de 26 septembrie 2017, la Hotel “Athénée Palace Hilton”, 

Sala “Le Diplomate”, Strada Episcopiei nr. 1-3, Sector 1, Cod Poștal 

010292, București, România, începând cu ora 13:00 (ora României).  

 

Termenul până la care acționarii puteau propune noi puncte pe ordinea 

de zi a AGEA & AGOA, respectiv să propună candidați pentru punctul 

1.3 al ordinii de zi AGOA a expirat în data de 4 septembrie 2017.  

 

Întrucât nu au fost primite cereri de suplimentare a ordinii de zi a celor 

două adunări, respectiv nu au fost primite candidaturi pentru punctul 1.3 

al AGOA menționat mai sus, ordinea de zi a celor două adunări 

propusă inițial s-a consolidat.  

 

În ceea ce privește punctul 1.3 de pe ordinea de zi a AGOA, este de 

menționat faptul că acesta a rămas fără obiect, nefiind un punct ce face 

obiectul votului, întrucât nu a fost făcută nicio propunere de candidat. 

Procurile speciale și formularele de vot prin corespondență pentru 

AGOA au fost modificate astfel încât să reflecte acest lucru, fiind 

disponibile pe pagina de internet a Fondului la 

http://www.fondulproprietatea.ro/ro/rela%C5%A3ii-cu-

investitorii/informa%C5%A3ii-referitoare-la-adun%C4%83rile-generale-

ale-ac%C5%A3ionarilor, împreună cu toate materialele suport pentru 

AGEA și AGOA. 

  

Administratorul Fondului recomandă acționarilor să voteze „pentru” la 

toate punctele de pe ordinea de zi a AGEA și AGOA, cu excepția 

Data raportului:  

5 septembrie 2017 

Denumirea entităţii 

emitente:  

Fondul Proprietatea S.A.  

Sediul social:   
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Numărul de telefon/fax:  

Tel:  + 40 21 200 9600 
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Număr de ordine în 
Registrul Comerţului:  
J40/21901/2005 
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5.238.521.987,92 RON 
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5.049.339.565,92 RON 
 

Număr de acţiuni emise: 
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punctului 1.3 de pe ordinea de zi a AGOA care, cum este descris 

mai sus, nu face obiectului votului. 

 

Recomandările de vot ale Administratorului Fondului descrise aici nu 

sunt în niciun fel obligatorii şi nu ar trebui considerate în niciun fel ca 

fiind document suport/argumentare pentru fundamentarea votului, 

acționarii fiind liberi să decidă asupra modului în care votează pentru 

fiecare punct de pe ordinea de zi. Administratorul Fondului va duce la 

îndeplinire și se va conforma cu toate deciziile luate de acționarii 

Fondului, indiferent de recomandările sale din prezentul document, sub 

rezerva respectării legii şi a reglementărilor. 
 
Franklin Templeton International Services S.À R.L., în calitate de Administrator Unic al 
FONDUL PROPRIETATEA S.A. 
 
Grzegorz Konieczny  
Reprezentant permanent 

 


