
 

 
 

4 august 2010 
 

DATE SINTETICE CU PRIVIRE LA ACTIUNILE SI ACTIONARIATUL  
FONDULUI PROPRIETATEA S.A. – 29 iulie 2010 

 
1.Tranzactii (Cesiuni) realizate cu actiuni Fondul Proprietatea (FP) inregistrate la Depozitarul Central (DC) in 
luna iulie 2010 . 
Incepand cu luna martie 2008, este permisa vanzarea actiunilor FP, in conformitate cu legislatia aplicabila in materie. In 
luna iulie, la DC au fost inregistrate 219 cesiuni, pentru un volum total de actiuni cesionate de 175,631,780. Aceste 
actiuni reprezinta 1.23% din numarul total de actiuni emise de FP. 
 
2.Actionari FP care au solicitat renuntarea totala/partiala la actiunile FP, in schimbul titlurilor de  plata 
(despagubiri in numerar) – urmare intrarii in vigoa re a prevederilor OUG 81/2007, pentru luna iulie 2010. 
In conformitate cu prevederile art. 3 din Titlul II din OUG nr.81/2007, persoanele care, la data intrării în vigoare a 
ordonanŃei de urgenŃă, deŃineau calitatea de acŃionar al Fondului Proprietatea au avut optiunea de a solicita, în termen de 
6 luni de la data de 01 Octombrie 2007, conversia actiunilor lor (in limita unui plafon de 500.000 lei) in titluri de plata - 
despagubiri in numerar. In luna iulie 2010, au fost realizata o conversie (din actiuni FP in titluri de plata–reprezentand 
despagubiri in numerar). Astfel, un actionar a iesit din actionariatul Fondului Proprietatea. Numarul actiunilor primite 
inapoi de Ministerul Finantelor Publice datorita respectivelor conversii este de 51688. Acestea reprezinta  0.00036% din 
capitalul social.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 
3.Situatia actionarilor noi ai FP, rezultati in urma emiterii titlurilor de conversie aprobate prin Deciziile ANRP, 
in luna iulie 2010. 
In luna iulie, la DC au fost inregistrate 140 titluri de conversie, reprezentand actiuni FP. Au rezultat 112 actionari noi ai 
FP. Numarul de actiuni atribuite noilor actionari a fost de 146,881,147. Aceste actiuni reprezinta 1.03% din numarul 
total de actiuni emise de FP. 
 
4. Structura actionariatului la 29 iulie 2010 
     

Nr. crt Tip actionar 
Numar 

actionari Numar actiuni detinute 
% din capitalul social 

1 Ministerul Finantelor Publice            1     7,525,790,644 52.8476% 

2 Persoane Juridice (detineri sub 1%) 
           
120        871,742,821  6.1216% 

3 Persoane Juridice (detineri peste 1%)            4        1,037,345,097 7.2845% 

 Subtotal - Persoane Juridice 
                             
125     9,434,878,562  66.2537% 

4 Persoane fizice (detineri sub 1%)      3938     3,710,552,100 26.0563% 
5 Persoane fizice (detineri peste 1%)            3    1,095,110,013  7.6901% 
6 Subtotal - Persoane Fizice      3941     4,805,662,113  33.7463% 

  TOTAL      4066   14,240,540,675  100.00% 
 
Date primite in 03.08.2010 de la Depozitarul Central, la solicitarea Fondul Proprietatea. 


