
 
________________________________________________________________________________________________________ 

 

Către: 

 

 
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: 
 

Finalizarea ofertei publice de cumpărare în legătură cu accelerarea 

programului de răscumpărare 

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

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

(„Fondul”), dorește să informeze acționarii că oferta publică de cumpărare 

(“Oferta”) s-a încheiat astăzi. 

Rezultatele principale ale Ofertei sunt: 

 Subscrieri totale: 1.237.263.281 acțiuni reprezentând 549,895 % din 

Ofertă (730.673.281 au fost subscrise sub formă de acțiuni și 

506.590.000 acțiuni au fost subscrise sub formă de certificate globale de 

depozit având la bază acţiuni (în engleză: global depositary receipts - 

„GDR-uri”), respectiv 10.131.800 GDR-uri) 

 Indicele de alocare: 0,1818529681 

 Numărul de acțiuni răscumpărate: 225.000.000 acțiuni (132.875.150 

sub formă de acţiuni și 92.124.850 acțiuni sub formă de GDR-uri, 

respectiv 1.842.497 GDR-uri) 

 Prețul de cumpărare: 2,19 RON per acțiune, respectiv valoarea în USD 

echivalentă cu 109,5 RON per GDR, calculată conform prevederilor 

documentației de ofertă; Fondul va reveni în data de 14 martie 2023 cu 

un anunț referitor la cursul de schimb valutar aplicabil GDR-urilor; 

 Data Tranzacției pentru acțiuni: 14 martie 2023 

 Data decontării / plății: 16 martie 2023  pentru acțiuni. În ceea ce 

privește GDR-urile, Agentul de Ofertă pentru GDR-uri va plăti prețul 

aferent acestor instrumente nu mai târziu de 16 martie 2023  către 

Sistemele de Compensare pentru distribuirea ulterioară către Investitorii 

ale căror GDR-uri au fost acceptate spre cumpărare în cadrul Ofertei. 

 
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: 
13 martie 2023 
 
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:  
3.233.269.110,76 RON 
 
Număr de acţiuni emise si 
varsate:  
6.217.825.213 
 
Piaţa reglementată pe care 
se tranzacţionează valorile 
mobiliare emise: 
Acțiuni pe Bursa de Valori 
Bucureşti 
 
GDR-uri pe London Stock 
Exchange 
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