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

 

Evenimente importante de raportat: 

Informații cu privire la perioada închisă tranzacționării: 31 iulie – 31 august 

2022 

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

fond de investiții alternative și administrator unic al Fondul Proprietatea S.A. 

(„Fondul”), doreşte să informeze acţionarii cu privire la viitoarea perioadă închisă 

tranzacționării. 

Între 31 iulie 2022 și 31 august 2022, persoanele care au calitatea de ”persoană 

care deține informații privilegiate” (“insider”), potrivit prevederilor Regulamentului 

ASF nr. 5/2018, Legii nr. 24/2017 și potrivit Regulamentului (EU) nr. 522/2016 și a 

Regulamentului (EU) nr. 596/2014, nu vor efectua nicio tranzacție în nume propriu 

sau în contul unui terț, direct sau indirect, cu privire la acțiunile Fondului sau cu 

privire la alte instrumente financiare legate de acestea în timpul unei perioade 

închise de 30 de zile înainte de anunțarea unui raport financiar.  

Această perioadă închisă se datorează faptului că pe 31 august 2022, Fondul va 

publica Raportul aferent Semestrului I 2022. 

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

alternative și administrator unic al FONDUL PROPRIETATEA S.A. 
 
Johan MEYER 

Reprezentant permanent 
 

Data raportului: 
22 iulie 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 si 
varsat:  

3.334.342.422,84 RON 
 
Număr de acţiuni emise si 

varsate:  
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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