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DECLARAŢIE DE PRESĂ 

 
Urmare a comunicatului de presă transmis de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (“CNVM”) 
în data de 26 octombrie 2012, Franklin Templeton Investment Management Limited 
(“Administratorul Fondului”) Sucursala Bucureşti, în calitate de Administrator Unic şi Societate 
de Administrare a Investiţiilor a S.C. Fondul Proprietatea S.A. (“Fondul”), doreşte să reitereze că 
rămâne hotarât să colaboreze în mod constructiv cu CNVM, în vederea realizării listării 
secundare a Fondului la Bursa de Valori din Varşovia, în beneficiul pe termen lung al 
acţionarilor Fondului. 
 
Hotărârea AGEA nr. 11 / 27 iunie 2012 pentru împuternicirea Administratorul Fondului în 
vederea efectuării demersurilor pentru listarea secundară la Bursa de Valori din Varşovia, a 
devenit validă şi obligatorie pentru Fond şi acţionarii săi imediat după adoptarea sa cu o 
majoritate de 99% în Adunarea Generală a Acţionarilor din 27 iunie 2012. Administratorul 
Fondului şi consorţiul de brokeri au lucrat asiduu cu instituţiile şi depozitarii relevanţi în vederea 
realizării paşilor necesari pentru atingerea acestui obiectiv. 
 
În luna mai 2012, în cadrul unei întâlniri dintre Administratorul Fondului, CNVM şi Depozitarii 
Centrali din România şi Polonia, a fost confirmat faptul că sunt necesare unele modificări ale 
Regulamentelor CNVM nr. 13/2005 şi nr. 5/2010 pentru a permite stabilirea unei legături directe 
între cei doi depozitari. Ulterior modificării acestor regulamente vor fi necesare modificări 
corespunzatoare ale Codului Depozitarului Central, modificari care necesită de asemenea 
aprobarea CNVM şi a Băncii Naţionale a României. Înţelegem faptul că CNVM este in proces 
de elaborare a modificărilor la regulamentele CNVM respective şi aşteptăm cu interes în viitorul 
foarte apropiat informaţii despre orice progres în acest sens, pentru a le transmite acţionarilor 
Fondului. 
 
Administratorul Fondului înţelege dificultăţile aferente acestui proces şi va continua să 
coopereze, să informeze şi să ofere orice fel de sprijin de care CNVM şi Depozitarii Centrali din 
România şi Polonia ar avea nevoie, pentru a duce la îndeplinire voinţa acţionarilor privind 
realizarea listării secundare la Bursa de Valori din Varşovia. 
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