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

Raport curent conform Art. 99 litera (s) din Codul Bursei de Valori Bucureşti Operator de Piaţă, 

Titlul II, Emitenţi şi Instrumente Financiare. 

Evenimente importante de raportat: 

Accelerarea celui de-al şaselea program de răscumpărare prin 

intermediul unei Oferte Publice de Cumpărare inițiată de Fondul 

Proprietatea SA 

Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom 

Sucursala Bucureşti („Administratorul Fondului”) în calitate de 

administrator unic şi societate de administrare a investiţiilor Fondul 

Proprietatea SA („Fondul”), doreşte să informeze acţionarii că astăzi a 

depus spre aprobare la Autoritatea de Supraveghere Financiară 

(„ASF”) documentația pentru inițierea unei oferte publice de cumpărare 

a acţiunilor proprii în cadrul celui de al şaselea program de 

răscumpărare aprobat prin Hotărârea Acţionarilor nr. 5/27 aprilie 2015. 

Administratorul Fondului doreşte, de asemenea, să informeze acţionarii 

şi investitorii că a numit Wood & Company Financial Services, A.S. în 

calitate de intermediar în legătură cu achiziţia de acţiuni şi 

intenţionează să numească Goldman Sachs International şi Wood & 

Company Financial Services, A.S. în calitate de Dealer Manageri şi 

The Bank of New York Mellon în calitate de Tender Agent în legătură 

cu achiziţia de certificate de depozit globale având la bază acţiuni 

suport ale Fondului („GDR” în engleză). Prin această ofertă, Fondul 

intenţionează să răscumpere până la 430.000.000 acţiuni (atât sub 

formă de acţiuni, cât şi de GDR-uri) de la acţionarii Fondului.  

Se anticipează ca detaliile complete ale ofertei de cumpărare, inclusiv 

preţul, să  fie anunţate dacă şi când se va obţine aprobarea din partea 

ASF, care se estimează să fie primită în termen de 10 zile lucrătoare 

potrivit reglementărilor în vigoare.                 

În considerarea acestui fapt, Fondul doreşte să raporteze de asemenea 

că execuţia zilnică a programului de răscumpărare în ceea ce priveşte 

acţiunile listate pe Bursa de Valori Bucureşti şi GDR-urile listate pe 

London Stock Exchange a fost suspendată începând cu 12 ianuarie 

2016; orice reluare după închiderea ofertei de cumpărare va fi anunțată 

din timp.   

Disclaimer 

Oferta şi achiziţia de acţiuni şi GDR-uri se va desfăşura în exclusivitate 

Data raportului:  

14 ianuarie 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: 
10.074.080.745,90 RON 
 
Capital social vărsat:                                                                  
9.746.649.630,90 RON 
 
Număr de acţiuni emise: 
11.193.423.051 
 
Număr de acţiuni plătite:                                                                  
10.829.610.701 
 
Piaţa reglementată pe care 
se tranzacţionează valorile 
mobiliare emise:   
Acțiuni pe Bursa de Valori 
Bucureşti 
GDR-uri pe London Stock 
Exchange 
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în conformitate cu termenii şi condiţiile Documentului de Ofertă Publică 

de Cumpărare dacă şi când va fi publicat. Informaţiile conţinute în acest 

anunţ au doar un scop informativ şi nu sunt considerate a fi complete şi 

finale. Informaţiile conţinute în acest raport sau acurateţea, 

corectitudinea sau caracterul complet al acestora nu trebuie să 

constituie bază decizională, în orice scop. Acest anunţ nu este destinat 

să, și nu constituie, sau face parte din, o ofertă de vânzare sau o 

invitație de a cumpăra, schimba sau subscrie în legătură cu orice valori 

mobiliare in orice jurisdicţie. Acest anunț nu constituie un prospect sau 

un document echivalent unui prospect. 

Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom Sucursala Bucureşti, în 

calitate de administrator unic al FONDUL PROPRIETATEA S.A.  

Adrian CIGHI 
Reprezentant legal 

 


