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

Raport curent conform art. 113 pct. A, alin. (1) lit. i) din Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor 

Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, cu modificările şi completările 

ulterioare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a art. 99 lit. f) din Codul Bursei de 

Valori Bucureşti Operator de Piaţă, Titlul II, Emitenţi şi Instrumente Financiare 

Evenimente importante de raportat: 

Înregistrarea la Registrul Comerţului a reducerii capitalului social 

subscris ca urmare a anulării a 179.598.899 acţiuni – noul prag 

maxim în cadrul celui de al șaptelea program de răscumpărare 

Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom 

Sucursala Bucureşti (“Administratorul de Investiţii”), în calitatea sa de 

administrator de investiţii al Fondul Proprietatea SA (“Fondul”), în 

continuarea raportului curent publicat referitor la înregistrarea la 

Registrul Comerţului a reducerii capitalului social prin anularea a 

179.598.899 acţiuni, doreşte să precizeze faptul că reducerea în sine a 

pus la dispoziţie un număr suplimentar de 161.639.009 acţiuni care pot fi 

răscumpărate (iar nu 179.598.899 acţiuni, raportate anterior).  

De asemenea, ca urmare a reducerii, cât şi în scopul clarificării, noul 

prag maxim până la care Fondul poate răscumpăra acțiuni proprii în 

cadrul celui de al șaptelea program de răscumpărare a crescut de la 

204.815.025 acţiuni la 366.454.034 acțiuni.  

Potrivit Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor Fondului 

nr. 9/2015, Administratorul Fondului a fost autorizat să răscumpere 

acțiuni ale Fondul Proprietatea S.A., certificate de depozit având la bază 

acţiuni suport sau titluri de interes in legătură cu acțiuni ale Fondul 

Proprietatea S.A., prin tranzacții efectuate in cadrul pieței unde acțiunile, 

certificatele de depozit având la bază acţiuni suport sau titlurile de 

interes în legătură cu aceste acțiuni ale Fondul Proprietatea S.A. sunt 

listate sau cumpărate prin oferte publice, in conformitate cu legislația 

aplicabilă, pentru un număr maxim care va fi determinat astfel încât 

numărul total de acțiuni proprii neanulate (achiziționate în cadrul acestui 

program și/sau în cadrul programelor anterioare) să nu depășească 10% 

din valoarea capitalului social subscris la data relevantă.  

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LTD. UNITED KINGDOM SUCURSALA 
BUCUREŞTI în calitate de Administrator de Investiţii al FONDUL PROPRIETATEA S.A. 
 
Oana Valentina TRUŢA 
Reprezentant Legal 

Data raportului:  

27 octombrie 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: 
9.168.314.116,70 RON 
 
Capital social vărsat:                                                                  
8.859.073.619,20 RON 
 
Număr de acţiuni emise: 
10.786.251.902 
 
Număr de acţiuni plătite:                                                                  
10.422.439.552 
 
Piaţa reglementată pe care 
se tranzacţionează valorile 
mobiliare emise:   
 
Acțiuni pe Bursa de Valori 
Bucureşti 
 
GDR-uri pe London Stock 
Exchange 

 

 


