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Raport curent conform art. Raport curent conform art. 99 litera s) din Codul Bursei de Valori Bucureşti Operator de 
Piaţă, Titlul II, Emitenţi şi Instrumente Financiare 
 
Evenimente de raportat: 
 

Acțiunile implementate pentru prevenirea / limitarea răspândirii COVID-19 

Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom Sucursala Bucuresti, 

în calitate de administrator de investiții (“Administrator de Investiţii”) al Fondul 

Proprietatea S.A. (“Fondul”), vrea să informeze acționarii că ia măsuri continue pentru 

a preveni și limita impactul COVID-19 asupra activității curente a Fondului. 

Administratorul de Investiții are în vigoare un plan de continuitate a desfășurării 

activității pentru cazurile în care activitatea nu mai poate fi desfășurată de la sediul 

Fondului, un plan care implică munca de la distanță. 

De când a fost confirmat primul caz COVID-19 în România, Administratorul de Investiții 

a monitorizat cu atenție evoluția situației prezentate de autorități și a implementat 

măsuri suplimentare de igienă și dezinfectare. 

În același timp, Administratorul de Investiții a decis că este mai sigur să restricționeze 

accesul oricărui vizitator la sediul Fondului în luna martie 2020, cu posibilitatea ca 

aceste măsuri să fie extinse și după martie 2020, în funcție de evoluția evenimentelor 

privind COVID -19 în România. 

Astfel, având în vedere că Adunarea Generală anuală a Acționarilor programată să 

aibă loc pe data de 28 aprilie 2020 a fost convocată pe data de 2 martie 2020 („AGA 

anuală”), în cazul în care va fi solicitat, Fondul va respecta dreptul acționarilor de a 

obține materiale informative prin corespondență sau e -mail, în loc să se prezinte fizic la 

sediul Fondului. De asemenea, toate materialele privind AGA anuală sunt disponibile 

pe pagina web a Fondului: https://www.fondulproprietatea.ro/ro_RO/home/investor-

relations/gsm-information/gsm-documentation/2020.html. 

În ceea ce privește posibilitatea ca ținerea AGA anuală să fi afectată de răspândirea 

COVID-19, Fondul s-a adresat Direcției de Sănătate Publică București și Ministerului 

Sănătății, solicitând poziția lor, în contextul în care autoritățile naționale au interzis 

desfășurarea tuturor activităților care reunesc mai mult de 100 de persoane. 

De îndată ce Fondul primește o poziție oficială din partea autorităților naționale, Fondul 

va publica un raport curent, fie că a optat pentru amânarea ținerii unei AGA Anuală 

care să implice prezența fizică, fie că a optat pentru ținerea unei AGA Anuală prin 

intermediul sistemelor de vot la distanță. Toate procedurile de publicitate respectate la 

convocarea AGA Anuală vor fi aplicate simetric în cazul oricăreia dintre opțiunile de mai 

sus. 

Cu toate acestea, între timp, acționarii au dreptul să își exercite dreptul de vot prin 

corespondență, precum în cazul oricărei adunări generale a acționarilor organizate de 

Fond, astfel cum este descris în convocator. 

Data raportului: 
13 martie 2020 
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Către: Bursa de Valori Bucureşti  
Autoritatea de Supraveghere Financiara 
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În această perioadă în care desfășurarea normală a activității este afectată de 

răspândirea COVID-19, Fondul continuă să își respecte obligațiile legale de informare a 

acționarilor / investitorilor cu privire la informațiile privilegiate. Toate informațiile 

comunicate de Fond vor fi puse la dispoziția publicului prin utilizarea canalelor de 

comunicare consacrate, evitând apariția accesului asimetric la informații privilegiate.   

 
Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom Sucursala Bucureşti în calitate de 
Administrator de Investiţii al FONDUL PROPRIETATEA S.A. 
 
 

Johan MEYER 
Reprezentant Legal 
 

 


