
 

Franklin Templeton Investment Management 
Limited United Kingdom, Sucursala Bucureşti, 
în calitate de administrator unic al SC Fondul 
Proprietatea SA, cu sediul în Bucureşti, str. 
Buzeşti, nr. 78-80, et. 7, sector 1, înregistrată la 
Registrul Comerţului sub J40/21901/2005, 
având CUI 18253260, anunţă următoarele: 

- Comisia Naţională a Valorilor 
Mobiliare a aprobat prin Decizia nr. 
1647/16.12.2010 prospectul elaborat în 
vederea admiterii la tranzacţionare a 
acţiunilor SC Fondul Proprietatea SA 
pe piaţa reglementată la vedere 
administrată de Bursa de Valori 
Bucureşti; 

- În data de 6 ianuarie 2011 Bursa de 
Valori Bucureşti a aprobat cererea de 
admitere la tranzacţionare a acţiunilor 
SC Fondul Proprietatea SA pe piaţa 
reglementată la vedere administrată de 
Bursa de Valori Bucureşti; 

- Începand cu 25 ianuarie 2011, acţiunile 
Fondului Proprietatea vor fi 
tranzacţionate pe piaţa la vedere 
administrată de Bursa de Valori 
Bucureşti, Sectorul Titluri de Capital - 
Categoria 1 Acţiuni - sub simbolul FP. 

Demersurile în vederea admiterii la 
tranzacţionare au fost făcute de către SC 
Fondul Proprietatea SA în colaborare cu un 
consorţiu de intermediari alcătuit din Raiffeisen 
Capital & Investment S.A., ING Bank NV 
Amsterdam Sucursala Bucureşti şi BRD-
Groupe Societe Generale S.A şi cu asistenţa 
consultanţilor juridici, Schoenherr şi Asociaţii 
SCA şi White & Case, Pachiu SCA.    

Prospectul elaborat de SC Fondul Proprietatea 
SA în vederea admiterii la tranzacţionare, 
precum şi amendamentul acestuia, aprobate de 
către Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare, 
sunt publicate pe următoarele pagini de 
Internet: www.fondulproprietatea.ro, 
www.rciro.ro, www.brd.ro. 
 

Franklin Templeton Investment Management 
Limited United Kingdom, Sucursala Bucuresti, 
as sole director of SC Fondul Proprietatea SA, 
with headquarters in Bucharest, 78-80 Buzesti 
street, 7th floor, sector 1, registered at Trade 
Register under no. J40/21901/2005, sole 
registration code (CUI) 18253260, announces 
the following: 

- The National Securities Commission 
approved by Decision no. 1647 / 16 
December 2010 the prospectus 
prepared for the admission to trading 
of Fondul Proprietatea’s shares on the 
spot regulated market managed by the 
Bucharest Stock Exchange; 

- On 6 January 2011 the Bucharest Stock 
Exchange approved the request for 
admission to trading of Fondul 
Proprietatea’s shares on the spot 
regulated market managed by the 
Bucharest Stock Exchange; 

- Starting with 25 January 2011, the 
shares of Fondul Proprietatea will be 
traded on the spot market managed by 
the Bucharest Stock Exchange, in the 
Equities Sector- Tier 1 Shares, under 
the symbol FP. 

 
The listing procedures have been carried out by 
SC Fondul Proprietatea SA in cooperation with 
a consortium of financial institutions, 
consisting of Raiffeisen Capital & Investment 
SA, ING Bank NV Amsterdam Sucursala 
Bucureşti and BRD-Groupe Societe Generale 
SA and with the assistance of the legal advisers 
Schoenherr şi Asociaţii SCA şi White & Case, 
Pachiu SCA.    
 
The prospectus prepared by SC Fondul 
Proprietatea SA for admission to trading, as 
well as the amendment thereto, approved by 
the National Securities Commission, are 
published on the following websites: 
www.fondulproprietatea.ro, www.rciro.ro, 
www.brd.ro. 
 



Exemplare tipărite ale prospectului şi ale 
amendamentului la acesta sunt disponibile 
investitorilor la sediul SC Fondul Proprietatea 
SA din Bucureşti, str. Buzeşti, nr. 78-80, et. 7, 
sector 1.  
 
Franklin Templeton Investment Management 
Limited United Kingdom, Sucursala Bucureşti, 
în calitate de administrator unic al SC Fondul 
Proprietatea SA menţionează că nu a depus o 
cerere similară de admitere la tranzacţionare a 
acţiunilor emise de SC Fondul Proprietatea SA 
într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi 
că nu urmează să depună o astfel de cerere în 
viitorul apropiat. 
 

Printed copies of the prospectus and the 
amendment thereto are available to investors at 
the headquarters of SC Fondul Proprietatea SA, 
in Bucharest, 78-80 Buzesti street, 7th floor, 
sector 1. 
 
Franklin Templeton Investment Management 
Limited United Kingdom Bucharest Branch, 
acting as sole director of Fondul Proprietatea, 
hereby states that it has not applied for 
admission to trading of the shares in Fondul 
Proprietatea in another European Union 
member state and that it does not intend to do 
so in the near future. 

 


