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Raport curent conform art. 234 alin. (1) lit. k) din Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 
5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, precum şi a art. 99 lit. s) din Codul 

Bursei de Valori Bucureşti Operator de Piaţă, Titlul II, Emitenţi şi Instrumente Financiare 

 

Evenimente importante de raportat: 

Înregistrarea plății capitalului social de către Statul român de către Autoritatea 

de Supraveghere Financiară și Depozitarul Central 

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

de fond de investiții alternative și administrator unic (”AFIA/Administratorul”) 

al Fondul Proprietatea S.A. („Fondul”), dorește să informeze acționarii și 

investitorii în legătură cu desfășurarea procesului de înregistrare a plății 

aferente tuturor acțiunilor neplătite (i.e. 363.812.350) deținute de Statul român, 

reprezentat de Ministerul Finanțelor, în Fond, în cuantum de 189.182.422,00 

Lei („Plata efectuată de către Statul român”), ulterior înregistrării acesteia de 

către Registrul Comerţului București, astfel cum a fost anunțat prin raportul 

curent din data de 16 februarie 2022. 

Astfel, în data de 25 februarie 2022, Autoritatea de Supraveghere Financiară a 

constatat noua valoare a capitalului social vărsat egală cu cea a capitalului 

social subscris al Fondului, ca urmare a efecturării Plății efectuate de către 

Statul român. 

În data de 3 martie 2022, Depozitarul Central a confirmat ridicarea restricției 

indisponibilizării instituite asupra celor 363.812.350 de acțiuni neplătite 

deținute de Statul român. 

Astfel, procesul de înregistrare cu toate instituțiile pieței a Plății efectuate de 

către Statul român este finalizat. 

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: 
4 martie 2022 

 
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.: + 40 212 009 600  

Fax: + 40 316 300 048 

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 și 

vărsat:  
3.334.342.422,84 Lei 
 

Număr de acţiuni emise și 
vărsate:  
6.412.196.967 

 
 
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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