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Către  

Bursa de Valori Bucureşti  
 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare  
 
 

Raportul 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 legii nr. 397/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi 
completările ulterioare 
 
Data raportului: 19.04.2011 

 
Denumirea entităţii emitente: SC Fondul Proprietatea SA 

 
Sediul social: Strada Buzesti nr. 78-80, etajul 7, sector 1, 

Bucureşti, cod poştal 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 şi vărsat 13.778.392.208 RON 
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile 
mobiliare emise: 

Bursa de Valori Bucureşti 

 
 
Evenimente importante de raportat – S.C. Fondul Proprietatea S.A. (Fondul Proprietatea) – ERATĂ la 
Raportul curent publicat în data de 13 aprilie 2011  
 
Varianta în limba engleză a raportului curent publicat în data de 13 aprilie 2011 referitor la Ordinea de zi 
revizută a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor S.C. Fondul Proprietatea S.A. convocată pentru data de 27 
aprilie 2011,  
 
în loc de: 
 
“ �Aprobarea repartizării profitului net pentru anul financiar 2010, valoarea propusă spre adoptare a 
dividendului brut fiind de 0,03141 lei/acţiune şi aprobarea datei de 10 mai 2010 ca „dată de înregistrare” (i.e. 
data în funcţie de care se face identificarea acţionarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte 
drepturi şi asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acţionarilor luate in cadrul acestei 
şedinte).” 
 
(...)  
 
“3.4. Aprobarea datei de 10 mai 2010 ca „dată de înregistrare”(acest subpunct a fost introdus pe ordinea de zi 
la solicitarea unui acţionar ce detine mai mult de 5% din capitalul social);” 
 
se va citi corect:  
 
“ �Aprobarea repartizării profitului net pentru anul financiar 2010, valoarea propusă spre adoptare a 
dividendului brut fiind de 0,03141 lei/acţiune şi aprobarea datei de 10 mai 2011 ca „dată de înregistrare” (i.e. 
data în funcţie de care se face identificarea acţionarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte 
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drepturi şi asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acţionarilor luate in cadrul acestei 
şedinte).” 
 
(...)  
 
“3.4. aprobarea datei de 10 mai 2011 ca „dată de înregistrare”(acest subpunct a fost introdus pe ordinea de zi 
la solicitarea unui acţionar ce detine mai mult de 5% din capitalul social);”. 
 
 
Ne cerem scuze pentru eventualele inconveniente cauzate de aceste erori.  
 
 
Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom Sucursala Bucureşti, în calitate de 
administrator unic al S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A. 
 
 
Grzegorz Maciej KONIECZNY 
 
 
______________________  
 
Reprezentant legal  
 
 
 
 


