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

Corecția detaliilor referitoare la data decontării și plății certificatelor 

globale de depozit și la data reluării execuției zilnice a programului de 

răscumpărare publicate în raportul curent privind decontarea și plata 

tranzacțiilor aferente ofertei publice de cumpărare  

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

administrator de fond de investiții alternative al Fondul Proprietatea S.A., 

dorește să informeze acționarii că în raportul curent referitor la decontarea și 

plata tranzacțiilor aferente ofertei publice de cumpărare: 

- În loc de “tranzacțiile cu certificatele globale de depozit („GDR-uri”) 

având la bază acţiuni (...) aferente ofertei publice de cumpărare au 

fost plătite si decontate, după cum urmează: GDR-uri decontate în 18 

decembrie 2020” trebuie citit „tranzacțiile cu certificatele globale de 

depozit („GDR-uri”) având la bază acţiuni (...) aferente ofertei 

publice de cumpărare au fost plătite si decontate, după cum 

urmează: GDR-uri decontate în 21 decembrie 2020”; 

- în loc de “Execuția zilnică a programului de răscumpărare va fi reluată 

începând cu data de mați, 22 decembrie 2020” trebuie citit „Execuția 

zilnică a programului de răscumpărare va fi reluată începând cu 

data de luni, 28 decembrie 2020”. 

Franklin Templeton International Services S.À R.L., în calitate de administrator de fond de investiții 
alternative al FONDUL PROPRIETATEA S.A. 
 
Johan MEYER 
Reprezentant Permanent 

Data raportului: 
21 decembrie 2020 
 
Denumirea entității 
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 

Email: 
office@fondulproprietatea.ro 

Internet: 
www.fondulproprietatea.ro 
 
Codul unic de înregistrare 
la Oficiul Registrului 
Comerţului:  
18253260 
 
Număr de ordine în 
Registrul Comerţului:  
J40/21901/2005 
 
Capital social subscris:  
3.749.282.292,08 RON 

Capital social vărsat: 
3.560.099.870,08 RON 
 
Număr de acţiuni emise:  
7.210.158.254 
 
Număr de acţiuni plătite:  
6.846.345.904 
 
Piaţa reglementată pe care 
se tranzacţionează valorile 
mobiliare emise: 
Acțiuni pe Bursa de Valori 
Bucureşti 
 
GDR-uri pe London Stock 
Exchange 
 
 
 
 
 

 

Bursa de Valori Bucureşti  
Autoritatea de Supraveghere Financiara 
London Stock Exchange 


