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R port curent conform art. 99 lit. h) din Codul Bursei de Valori Bucureşti Operator de Piaţă, Titlul II, Emitenți şi 

Instrumente Financiare 

Evenimente importante de raportat: 

Actualizare privind Comitetul Reprezentanţilor al Fondul Proprietatea S.A. 

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

de fond de investiții alternative și administrator unic („Administratorul 

Fondului”) al Fondul Proprietatea S.A. („Fondul”), prin prezenta anunță 

investitorii că dl. Mark Henry Gitenstein a decis să se retragă din funcțiile 

deținute în cadrul Comitetului Reprezentanților (“Comitetul”) și în toate 

Comitetele Consultative ale Fondului. Data intrării în vigoare a demisiei este 18 

decembrie 2021. 

Numirea unui nou membru al Comitetului va fi pe ordinea de zi a următoarei 

adunări generale a acționarilor. 

Procedura pentru propunerea unui candidat și documentația necesară vor fi 

publicate la sau în jurul datei de 24 februarie 2022, când Administratorul 

Fondului va publica raportul curent pentru convocarea adunărilor generale 

anuale ale acționarilor. 

Dl. Johan Meyer, Manager de portofoliu al Fondului și CEO al Franklin 

Templeton International Services S.À RL Sucursala București a declarat: 

„Aș dori să-i mulțumesc domnului Gitenstein pentru dăruirea, îndrumarea și 

sprijinul acordat Fondului în cei opt ani în care a fost membru al Consiliului 

Reprezentanților. El a pledat fără încetare pentru obiectivele cheie ale Fondului, 

în special pentru creșterea guvernanței corporative, a transparenței și a 

răspunderii în companiile de stat din portofoliu. A fost un privilegiu să lucrez cu 

el și aș dori să-i urez toate cele bune în viitoarele sale angajamente”. 

Doamna Ilinca von Derenthall, Președintele Comitetul Reprezentanților, a 

adăugat: „Comitetul Reprezentanților apreciază foarte mult angajamentul, 

viziunea și contribuția valoroasă adusă de domnul Gitenstein Comitetului și 

Fondului în timpul mandatului său de lungă durată. Salutăm în mod deosebit 

sprijinul său pentru dezvoltarea pieței de capital din România în beneficiul tuturor 

celor interesați și devotamentul său ferm pentru implementarea celor mai bune 

practici de guvernanță corporativă. A fost o mare plăcere și o oportunitate de 

creștere să lucrez cu el în ultimul an și îi doresc tot binele în viitoarea sa carieră.” 

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

alternative al FONDUL PROPRIETATEA S.A. 

Johan MEYER  

Data raportului: 
20 decembrie 2021 

 
Denumirea entității 
emitente:  

Fondul Proprietatea S.A. 
 
Sediul social:  
Str. Buzeşti nr. 76-80, 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:  

3.334.342.422,84 RON 

Capital social vărsat: 
3.145.160.000,84 RON 

 
Număr de acţiuni emise:  
6.412.196.967 

 
Număr de acţiuni vărsate:  
6,048,384,617 

 
 
Piaţa reglementată pe care 

se tranzacţionează valorile 
mobiliare emise: 
Acțiuni pe Bursa de Valori 

Bucureşti 
 
GDR-uri pe London Stock 

Exchange 
 
 

 
 
 

Către: Bursa de Valori Bucureşti  
Autoritatea de Supraveghere Financiara 
London Stock Exchange 
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Reprezentant permanent 

 

mailto:office@fondulproprietatea.ro
http://www.fondulproprietatea.ro/

