
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
FONDUL PROPRIETATEA S.A., societate de investiţii de tip închis administrată în sistem unitar  •  Cu sediul în Strada Buzești nr. 78-80, etajul 7, sector 1, Bucureşti, cod poştal 011017, 
România  •  Cod de Identificare Fiscală (CIF): 18253260, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/21901/2005  •  Înregistrat la Registrul de Evidență a Operatorilor de Date cu Caracter 
Personal sub nr. 18668  •  Capital social subscris: 11.815.279.886,85 RON, Capital social vărsat: 11.469.658.154,35 RON  •  Tel.: + 40 21 200 9600; Fax: +40 21 200 9631; Email: 
office@fondulproprietatea.ro, Internet: www.fondulproprietatea.ro 

 

 

______________________________________________________________________________________________________ 
 

Raport curent - Data raportului: 8 decembrie 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: 11.815.279.886,85 RON  
Capital social vărsat: 11.469.658.154,35 RON  
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti 
 
Raport curent conform art. 113 pct. A, alin. (1) lit. b) 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: 
 
Solicitare de introducere a unor noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Fondului 
ce va avea loc în data de 21 Ianuarie 2015  
 
Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala Bucureşti („Administratorul Fondului”) în 
calitate de administrator unic şi societate de administrare a investiţiilor Fondul Proprietatea S.A. („Fondul”), doreşte să 
informeze că, în data de 5 decembrie 2014, a primit o solicitare din partea Manchester Securities Corp. (anexată prezentului 
raport), în calitate de acționar al Fondului ce deține mai mult de 5% din capitalul social, de introducere pe ordinea de zi a 
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Fondului (“AGEA”) convocată pentru data de 21 Ianuarie 2015 a următoarelor 
puncte noi: 

 
1. “Aprobarea listării secundare a Fondului Proprietatea S.A. pe Bursa de Valori din Londra (London Stock Exchange), 

după cum urmează: 
 
1.1 Aprobarea tuturor formalităţilor pentru admiterea la tranzacţionare a acţiunilor Fondul Proprietatea S.A. prin 

intermediul unor deţineri directe sau indirecte (cum ar fi certificate de depozit (depository receipts) titluri de 
interes (depositary interests) sau alte forme de proprietate indirectă) (“Valorile Mobiliare”) pe Bursa de Valori din 
Londra (London Stock Exchange); 

 
1.2 Aprobarea împuternicirii Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala 

Bucureşti, în calitate de administrator unic al Fondul Proprietatea S.A. (i) să întreprindă toate măsurile necesare 
în vederea finalizării acestei listări, inclusiv să aleagă tipul listării, secţiunea din cadrul Bursei de Valori din Londra 
(London Stock Exchange) unde Valorile Mobiliare vor fi listate, să încheie contractul de intermediere şi orice alte 
contracte, să desemneze o bancă depozitară şi să încheie contractul de depozitare, dacă va fi cazul, să aleagă 
orice consultant sau orice subcontractor dacă va fi necesar şi să pregătească și să încheie toate documentele în 
legătură cu listarea; (ii) să reprezinte Fondul Proprietatea S.A. cu puteri depline în faţa oricărui terţ şi autorităţi în 
legătură cu activităţile de listare secundară; (iii) să solicite toate aprobările necesare din partea autorităţilor 
competente; (iv) să desfăşoare campanii de promovare; şi (v) să întreprindă orice altă acţiune sau să 
îndeplinească orice altă formalitate care ar fi necesară sau recomandată pentru a asigura îndeplinirea efectivă a 
celor menţionate la acest punct; această autorizare a Franklin Templeton Investment Management Limited 
United Kingdom, Sucursala Bucureşti, este valabilă până la data de 10 iulie 2015;” 

 
Această solicitare a fost făcută în temeiul art. 1171, alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990 “Au dreptul de a cere introducerea 
unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul 
social”. 
 
Administratorul Fondului va actualiza și publica ordinea de zi, la sfârșitul termenului în care acționarii pot solicita introducerea 
unor noi puncte, respectiv 10 decembrie 2014. 
Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom Sucursala Bucureşti, în calitate de administrator 
unic al FONDUL PROPRIETATEA S.A. 
 
Oana Valentina Truta  
Reprezentant Legal 
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