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Către: Bursa de Valori Bucureşti 

 Autoritatea de Supraveghere Financiară 

Raport curent conform art. 113 pct. A, alin. (1) lit. i) din Regulamentul Comisiei Naţionale a 

Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, cu modificările 

şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori Bucureşti, 

Titlul II, Emitenţi şi Instrumente Financiare 

Evenimente importante de raportat: 

Intrarea în vigoare a noului Act Constitutiv al SC Fondul 

Proprietatea SA  

Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom, 

Sucursala Bucureşti (“Administratorul Fondului”), în calitatea sa de 

administrator unic şi societate de administrare a investiţiilor 

Fondului, doreşte să informeze acţionarii că Registrul Comerţului a 

dispus înregistrarea şi publicarea în Monitorul Oficial al României, 

Partea a IV-a, hotărârile acţionarilor pentru modificarea Actului 

Constitutiv al Fondului, precum şi Actul constitutiv actualizat, după 

cum urmează:  

- Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor nr. 

2/25.04.2013 („Hotărârea AGEA”) pentru modificarea art. 12 

alin. (2) lit. j) din Actul constitutiv al Fondului 

Textul actual: “j) stabileste bugetul anual de venituri si 

cheltuieli si aproba programul de activitate pe exercitiul 

financiar urmator;” 

Noul text: „j) stabileşte bugetul anual de venituri şi cheltuieli 

pe exerciţiul financiar următor;” 

- Hotărârea AGEA nr. 5/25.04.2013 pentru modificarea art. 16 

alin. (2) din Actul constitutiv al Fondului 

Textul actual: “(2) Presedintele Comitetului reprezentantilor 

sau, în cazul absentei acestuia, un membru al Comitetului 

reprezentantilor desemnat prin vot de ceilalti membri pentru 

conducerea sedintei asigura buna desfasurare a sedintelor 

acestuia. Sedintele Comitetului reprezentantilor vor avea loc 

la sediul Fondului Proprietatea.” 

Noul text: „(2) Preşedintele Comitetului reprezentanţilor sau, 

în cazul absenţei acestuia, un membru al Comitetului 
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reprezentanţilor desemnat prin vot de ceilalţi membri pentru 

conducerea şedinţei asigură buna desfăşurare a şedinţelor 

acestuia. Şedinţele Comitetului reprezentanţilor vor avea loc 

la sediul Fondului Proprietatea sau in alte locatii astfel cum 

se agreaza de catre membrii Comitetului Reprezentantilor.” 

-  Hotărârea AGEA nr. 12/25.04.2013 pentru modificarea art. 

14 punctul I alin. 1 din Actul constitutiv al Fondului 

Textul actual: “(1) La prima convocare, pentru validitatea 

deliberarilor adunarii generale ordinare a actionarilor este 

necesara prezenta actionarilor care sa reprezinte cel putin o 

patrime din totalul actiunilor care dau drept de vot. Hotarârile 

adunarii generale ordinare a actionarilor se iau cu 

majoritatea voturilor exprimate. Hotarârea adunarii generale 

ordinare a actionarilor referitoare la revocarea Comitetului 

reprezentantilor si a S.A.I. se ia cu o majoritate de cel putin 

doua treimi din numarul voturilor actionarilor prezenti sau 

reprezentati.” 

Noul text: „(1) La prima convocare, pentru validitatea 

deliberărilor adunării generale ordinare a acţionarilor este 

necesară prezenţa acţionarilor care să reprezinte cel puţin o 

pătrime din totalul actiunilor care dau drept de vot. Hotărârile 

adunării generale ordinare a acţionarilor se iau cu 

majoritatea voturilor exprimate”. 

Administratorul Fondului doreşte să reamintească acţionarilor şi 

investitorilor că hotărârile AGEA menţionate anterior au fost avizate 

de către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin Avizul nr. 

28/12.08.2013. 

Precizăm că noul Act constitutiv în vigoare poate fi accesat pe 
pagina de internet a Fondului aici.  
 
 
Franklin Templeton Investment Management Ltd United Kingdom Sucursala Bucureşti, 
în calitate de administrator unic al S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.  
 
Oana Valentina Truța 
 
Reprezentant legal 

 

http://www.fondulproprietatea.ro/sites/default/files/act_constitutiv_in_vigoare_incapand_cu_31_oct_2013.pdf

