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Evenimente importante de raportat: 

Înregistrarea la Registrul Comerţului a reducerii capitalului social subscris 
ca urmare a anulării a 158.508.824 acţiuni proprii 

Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom Sucursala 
Bucureşti (“Administratorul de Investiţii”), în calitatea sa de administrator de 
investiţii al Fondul Proprietatea SA (“Fondul”), doreşte să informeze investitorii că, 
în data de 29 iunie 2018, Registrul Comerţului a înregistrat Hotărârea Adunării 
Generale Extraordinare a Acţionarilor Fondului nr. 4/26 septembrie 2017 privind 
aprobarea reducerii capitalului social subscris de la 4.854.034.784,56 RON la 
4.771.610.196,08 RON, prin anularea unui număr de 158.508.824 acțiuni proprii 
achiziționate de Fond (90.849.151 acțiuni achiziționate în cadrul celui de-al 
șaptelea program de răscumpărare și 67.659.673 acțiuni achiziționate în cadrul 
celui de-al optulea program de răscumpărare).  

Reducerea a fost avizată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin 
Avizul nr. 163/30 mai 2018, atașat acestui raport. 

Astfel, începând de astăzi, noua valoare a capitalului social subscris este de  
4.771.610.196,08 RON (împărțit în 9.176.173.454 acțiuni, fiecare cu o valoare 
nominală de 0,52 RON), iar valoarea capitalului social vărsat este de 
4.582.427.774,08 RON (împărțit în 8.812.361.104 acțiuni, fiecare cu o valoare 
nominală de 0,52 RON). Actul Constitutiv actualizat al Fondului poate fi accesat pe 
pagina de internet a Fondului la adresa: 
https://www.fondulproprietatea.ro/files/live/sites/fondul/files/ro/corporate-
governance/Act%20Constitutiv%20in%20vigoare%20actualizat%20la%2029%20iu
nie%202018.pdf 
 
Ca urmare a acestei reduceri, noua limită aferentă numărului maxim de acțiuni 
care poate fi răscumpărat în cadrul celui de-al nouălea program de răscumpărare 
actual este de 1.761.024.502. Având în vedere acțiunile proprii răscumpărate până 
la sfârșitul zilei de tranzacționare de 22 iunie 20181, Fondul poate răscumpăra 
până la 385.358.168 acțiuni în cadrul programului de răscumpărare aflat în 
derulare.      
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1 Conform raportării publicate în 25 iunie 2018; aceasta nu include și acțiunile răscumpărate având ca data tranzacției o dată ulterioară 22 iunie 
2018.  
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