
 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BULETINUL ASF 
 
 
 

Activitatea în perioada 16.09.2019 - 20.09.2019 
 
 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

AVIZ NR. 267 / 19.09.2019 
În temeiul prevederilor art. 2 alin.(1) lit. a) și d), art.3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2), art.14, art. 27 și art.28 

din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere 
Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,  

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) și alin.(2) din Titlul VII, Cap II, Legea nr. 247/2005 cu modificările și completările 
ulterioare,  

În conformitate cu art.8 lit. g) și art.204 alin.(1), alin.(7) și alin.(9) din Legea nr.31/1990, cu modificările și completăr ile 
ulterioare, 

Luând în considerare dispozițiile art.1 alin.(4), art. 3 pct.1, 2 și 3 și art.4 alin.(1) lit. a) din Legea nr.74/2015 privind 
administratorii de fonduri de investiții alternative, 

Având în vedere prevederile art. 17 alin. (4) lit. b) și alin.(5) din Regulamentul nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de 
investiții alternative, 

Ținând cont de dispozițiile art. 14 alin. (1) lit. b), alin.(2) și alin.(3) lit. a), b), j) și ale art. 15 alin.(1) din Regulamentul nr.4/2010, 
privind înregistrarea la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și funcționarea Societății Comerciale „Fondul Proprietatea” S.A., precum 
și tranzacționarea acțiunilor emise de aceasta, cu modificările și completările ulterioare, 

Având în vedere că Fondul Proprietatea S.A. este o entitate reglementată având calitatea de FIA administrat de un 
administrator de fonduri de investiții alternative (AFIA), în conformitate cu Legea nr.74/2015 privind administratorii de fonduri de 
investiții alternative și Regulamentul nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, care îndeplinește și atribuțiile 
administratorului unic, stabilite de Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, 

Ținând cont de solicitarea Franklin Templeton International S.a.r.l. de avizare a modificării intervenite în documentele avute 
în vedere la momentul înregistrării Fondul Proprietatea S.A., respectiv actul constitutiv al societății, înregistrată la ASF cu  
nr. RG/24918/19.08.2019, 

În baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 18.09.2019, Consiliul Autorității de 
Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:  

AVIZ 
Art. 1. Se avizează modificarea intervenită în Actul constitutiv al S.C. Fondul Proprietatea S.A. în baza  

Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr.3 din data 28.06.2019, cu amendamente, în forma prezentată în anexă, 

care face parte integrantă din prezentul aviz. 

Art. 2. S.C. Fondul Proprietatea S.A. are obligaţia de a supune aprobării acționarilor în următoarea  
Adunare Generală Extraordinară a Acţionarilor modificarea Actului constitutiv menționată la art. 1 din prezentul Aviz. 
Art. 3. S.C. Fondul Proprietatea S.A. are obligaţia de a transmite Autorității de Supraveghere Financiară copia certificatului de 
înregistrare menţiuni, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului a modificării prevăzute la 
art.1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data avizului emis de către A.S.F. 
Art. 4. Prezentul Aviz intră în vigoare la data comunicării lui către administratorul Fondului Proprietatea S.A. şi va fi publicat  
în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 

Leonardo BADEA 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 
 



 
Anexă la Avizul nr. 267/19.09.2019 

 
Alin. (1) al articolului 19 din Actul constitutiv al S.C. Fondul Proprietatea S.A. se modifică și va avea următorul cuprins: 
 
”Acționarii Fondului Proprietatea S.A. desemnează Administratorul de Fonduri de Investiții Alternative (AFIA) în vederea 
administrării acestuia. AFIA exercită și calitatea de administrator unic.” 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 


