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Raport curent - Data raportului: 24 iunie 2014 
 
Denumirea entităţii emitente: Fondul Proprietatea S.A.  
Sediul social: Str. Buzeşti nr. 78-80, etaj 7, sector 1, Bucureşti, 011017 
Numărul de telefon/fax: Tel:  + 40 21 200 9600 Fax: + 40 21 200 9631 
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: 18253260 
Număr de ordine în Registrul Comerţului: J40/21901/2005 
Capital social subscris: 13.538.087.407 RON  
Capital social vărsat: 13.174.101.815 RON  
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti 
 
Raport curent conform art. 113 din Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile 
cu valori mobiliare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederilor art. 99 din Codul Bursei de Valori Bucureşti,  
Titlul II, Emitenţi şi Instrumente Financiare. 
 
Evenimente de raportat: 
Interpretare oficială a Autorității de Supraveghere Financiară cu privire la determinarea ‘valorii activului net’ al Fondului, 
ceea ce înseamnă că, în prezent, nu pot fi efectuate distribuții de dividende către acționari  
Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala Bucureşti („Administratorul Fondului”), în calitate 
de administrator unic şi societate de administrare a investiţiilor Fondului Proprietatea S.A. („Fondul”), informează prin prezenta 
acționarii și investitorii cu privire la interpretarea oficială transmisă de Autoritatea de Supraveghere Financiară (“ASF”) asupra 
metodologiei de calcul a ‘valorii activului net’ ce urmează a fi folosită de Fondul Proprietatea în aplicarea art. 69 din Legea 
nr.31/1990 (republicată, cu modificările ulterioare, “Legea Societăților”) cu privire la distribuirea profitului către acționari. Articolul 69 
din Legea Societăților prevede ca ‘valoarea activului net’ al Fondului să fie mai mare decât capitalul social al Fondului, pentru ca 
distribuția profitului să poată fi realizată.   
În data de 30 aprilie 2014, Fondul a depus la ASF o cerere pentru obținerea unei interpretări oficiale cu privire la obiectul articolului 
17 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 4/2010, cu modificările ulterioare, în ceea ce priveşte metodologia de calcul al ‘valorii activului net’ 
în cazul Fondului, în conexiune cu Articolul 69 din Legea Societăților. Necesitatea acestei cereri a intervenit ca urmare a primirii 
anumitor adrese de la instituţii publice care nu au fost consistente cu adresele emise anterior de autorităţi publice cu privire la 
aspecte relevante pentru acest subiect.  
În răspuns la cererea formulată, Fondul a primit în data de 19 iunie 2014 Avizul ASF nr.71/19.06.2014 care prevede în esenţă că 
‘valoarea activului net’ determinată în conformitate cu Regulamentul nr. 4/2010 este doar pentru scopuri de raportare și informare a 
investitorilor. ASF a confirmat că Avizul își produce efecte de la data publicării sale. Vă rugăm să găsiţi ataşat Avizul menționat. 
În baza unei analize preliminare, interpretarea oficială a ASF are ca efect direct faptul că abilitatea de a distribui dividende ar trebui 
să fie stabilită în temeiul noțiunii de ‘capitaluri proprii totale’, calculate în conformitate cu Regulamentul C.N.V.M. nr. 4/2011.   
La data de 31 Decembrie 2013, valoarea ‘capitalurilor proprii totale’ descrise în situațiile financiare (întocmite în conformitate cu 
Regulamentul nr.4/2011) a fost de 10.885,1 milioane Lei fiind mai mică decât valoarea capitalului social de 13.778,4 milioane Lei. 
Astfel, în conformitate cu prevederile Avizului ASF, Administratorul Fondului nu poate propune sau efectua la momentul de față 
distribuții de dividende acționarilor Fondului.  
În conformitate cu Regulamentul nr.4/2011, imobilizările financiare ale Fondului (i.e. participațiile din portofoliul Fondului), atât listate 
cât și nelistate (care sunt principalele categorii de active ale Fondului Proprietatea) pot fi evaluate în situațiile financiare ale Fondului 
doar pe baza costului istoric (i.e. cost / valoare inițială mai puțin ajustările cumulate pentru pierdere de valoare), chiar dacă valoarea 
justă ar fi mai mare decât acest cost/valoare inițială. Acest lucru are un impact negativ asupra ‘valorii capitalurilor proprii’ calculate în 
conformitate cu Regulamentul nr.4/2011.  
Vă rugăm să găsiți mai jos un tabel ce evidențiază principalele diferențe în evaluarea imobilizărilor financiare ale Fondului în 
conformitate cu Regulamentul C.N.V.M. nr. 4/2010 și Regulamentul nr. 4/2011.  

 
Regulamentul nr. 4/2011 (Reglementările 
Contabile Românești, ‘valoarea capitalurilor 
proprii’) 

Regulamentul nr. 4/2010 
(determinarea ‘Valorii Activului Net’ în 
scopuri de raportare) 

Acțiuni Listate Evaluate la cost mai puțin ajustările pentru pierderi 
de valoare  

Evaluate la prețul de închidere al pieței (piețe 
reglementate) 
 
Evaluate la prețurile de referință (piața Rasdaq)* 

Acțiuni nelistate sau Evaluate la cost mai puțin ajustările pentru pierderi Evaluate potrivit ultimelor situații financiare 
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Regulamentul nr. 4/2011 (Reglementările 
Contabile Românești, ‘valoarea capitalurilor 
proprii’) 

Regulamentul nr. 4/2010 
(determinarea ‘Valorii Activului Net’ în 
scopuri de raportare) 

acțiuni listate nelichide de valoare anuale emise (proporțional cu participațiile 
deținute) sau folosind metodologii de evaluare la 
valoarea justă 

Valoarea capitalurilor 
proprii/ Valoarea 
activului net la 31 
Decembrie 2013 

10.885.061.292 Lei 15.013.742.081,74 Lei 

 
*Prețul de referință este considerat prețul de închidere pentru acțiunile listate în secțiunea RGBS a Rasdaq și prețul mediu pentru valorile mobiliare listate în 
secțiunea XMBS a Rasdaq și UNLS.  
 
Administratorul Fondului va analiza cu atenţie Avizul și va evalua dacă se impun modificări cu privire la politica Fondului privind 
distribuţiile viitoare către acționari. Administratorul Fondului rămâne dedicat în a returna anual numerar acționarilor (condiționat de 
legislația aplicabilă și obținerea aprobărilor necesare) și subliniază că în Februarie 2014 Administratorul Fondului a propus și 
acționarii au aprobat o restituire de capital prin reducerea valorii nominale a acțiunilor Fondului; aceasta poate fi implementată în 
termen de 30 de zile de la primirea avizului ASF, sens în care o decizie este așteptată cât de curând.  
Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom Sucursala Bucureşti, în calitate de administrator unic al 
FONDULUI PROPRIETATEA S.A. 
 
Konieczny Grzegorz  
Reprezentant Legal 
_________________________________________________________________________________________________________ 
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