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Către: Bursa de Valori Bucureşti
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare
Raportul curent conform art. 113 pct. A, alin. (1) lit. j) 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
Data raportului:
Denumirea entităţii emitente:
Sediul social:
Numărul de telefon/fax:
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului:
Număr de ordine în Registrul Comerţului:
Capital social subscris:
Capital social vărsat:
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile
mobiliare emise:

6 decembrie 2012
SC Fondul Proprietatea SA
Str. Buzeşti nr. 78 – 80, etaj 7,
sector 1, Bucureşti, 011017
Tel: + 40 21 200 9600
Fax: + 40 21 200 9631
18253260
J40/21901/2005
13.778.392.208 RON
13.412.780.166 RON
Bursa de Valori Bucureşti

Evenimente importante de raportat: - Fondul Proprietatea S.A. (“Fondul”): Actualizare privind toate
litigiile dintre Ioana Sfîrăială („Partea litigantă”) şi Fond
Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala Bucureşti („FTIML
Sucursala Bucureşti / Administratorul Fondului”) în calitate de administrator unic şi societate de
administrare a investiţiilor Fondului doreşte să informeze acţionarii asupra stadiului actualizat al tuturor
litigiilor aflate pe rolul instanţelor de judecată dintre Partea litigantă şi Fond, astfel cum se regăsesc în
tabelul ataşat ca anexă la prezentul raport.
Administratorul Fondului doreşte să informeze acţionarii şi investitorii că, în ds. nr. 42956/3/2012, în data
de 5 decembrie 2012 a avut loc ultimul termen de judecată, la care instanţa a decis în favoarea Fondului,
respingând cererea formulată de Partea litigantă prin care a cerut suspendarea Hotârârii Adunării Generale
a Acţionarilor (AGEA) nr. 5/29 noiembrie 2010 şi a Hotărârii AGEA nr. 1/23 noiembrie 2011, ambele pentru
aprobarea Actului constitutiv al Fondului.
De asemenea, tabelul a fost actualizat cu paisprezece dosare noi, respectiv ds. nr. 46750/3/2012, nr.
46751/3/2012, nr. 46752/3/2012, nr. 46753/3/2012, nr. 46754/3/2012, nr. 46755/3/2012, nr.
46756/3/2012, nr. 46757/3/2012, nr. 46758/3/2012, nr. 46759/3/2012, nr. 46760/3/2012, nr.
46761/3/2012, nr. 46762/3/2012 and nr. 46763/3/2012, precum şi cu cele mai recente informaţii cu
privire la dosarele aflate pe rol.
Administratorul Fondului va continua să informeze de îndată acţionarii şi investitorii despre orice alte
evoluţii viitoare materiale în aceste dosare şi va continua să apere cu hotărâre interesele Fondului şi ale
tuturor acţionarilor săi.
Franklin Templeton Investment Management Ltd United Kingdom Sucursala Bucureşti, în calitate de
administrator unic al S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.
Adrian CIGHI
Reprezentant Legal
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Nr. Dosar

Dosar

Obiectul dosarului aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti

Stadiu

Dosarul nr.
40291/3/2012

Tribunalul
Bucureşti

Dosar pe rol. În 6 decembrie 2012 a avut loc ultimul
termenul de judecată, urmând ca instanţa să pronunţe o
decizie.

Dosarul nr.
41466/3/2012

Tribunalul
Bucureşti

Dosarul nr.
46293/3/2012

Tribunalul
Bucureşti

Dosarul nr.
15964/3/2012

Tribunalul
Bucureşti

Dosarul nr.
46289/3/2012

Tribunalul
Bucureşti

Dosarul nr.
46291/3/2012

Tribunalul
Bucureşti

Atacarea înregistrării cererii depuse de Partea litigantă la
Registrul Comerţului prin care solicită menţionarea cererii
de radiere a înregistrărilor făcute de Registrul Comerţului în
baza Hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a
Acţionarilor nr. 1, 2, 8 şi 9 /2010.
Atacarea înregistrării cererii depuse de Partea litigantă la
Registrul Comerţului prin care a solicitat publicarea în
Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a a sentinţei
pronunţate de Tribunalul Bucureşti în decembrie 2011.
Cerere de intervenţie formulată de Partea litigantă pentru
blocarea înregistrării Hotărârii AGOA nr. 25 din 23 noiembrie
2012 pentru ratificarea numirii FTIML în calitate de
Administrator Unic al Fondului.
Blocarea înregistrării:
Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor
(AGEA) nr. 4/25.04.2012 pentru aprobarea programului
de răscumparare,
Hotărârii AGEA nr.5/25.04.2012 pentru ratificarea
Hotărârilor AGEA nr. 1 şi 2 din 6 septembrie 2010,
Hotărârii AGEA nr.6/25.04.2012 pentru adoptarea
Hotărârilor AGEA nr. 1 şi 2 din 6 septembrie 2010,
Hotărârii AGEA nr.7/25.04.2012 pentru ratificarea
tuturor hotărârilor AGEA adoptate în perioada
06.09.2010 – 24.04.2012 (altele decât Hotărârile nr.1 şi 2
din 06.09.2010),
Hotărârii AGEA nr. 8/25.04.2012 pentru adoptarea
tuturor hotărârilor AGEA adoptate în perioada
06.09.2010 – 24.04.2012 (altele decât Hotărârile nr.1 şi 2
din 06.09.2010).
Cerere de intervenţie formulată de Partea litigantă pentru
blocarea înregistrării Hotărârii AGEA nr. 13 din 23 noiembrie
2012 pentru confirmarea Actului constitutiv.
Cerere de intervenţie formulată de Partea litigantă pentru
blocarea înregistrării la Registrul Comerţului a Hotărârii
AGOA nr. 26 din 23 noiembrie 2012 pentru renumirea FTIML
Sucursala Bucureşti în calitate de Administrator Unic al
Fondului. .

Următorul
termen de
judecată
6 decembrie
2012

Dosar pe rol. În 6 decembrie 2012 a avut loc ultimul
termenul de judecată, urmând ca instanţa să pronunţe o
decizie.

6 decembrie
2012

În 6 decembrie 2012 a avut loc ultimul termenul de
judecată, urmând ca instanţa să pronunţe o decizie.

6 decembrie
2012

Dosar pe rol. În noiembrie 2012, Manchester Securities,
un acţionar semnificativ al Fondului, a formulat cerere de
intervenţie în interesul Fondului în ds. nr. 15964/3/2012,
solicitând instanţei să dispună înregistarrea hotărârilor
acţionarilor. La termenul de judecată din 23 noiembrie
2012, instanţa a amânat judecata pentru 7 decembrie
2012.

7 decembrie
2012

Acesta este primul termen de judecată.

7 decembrie
2012

Acesta este primul termen de judecată.

7 decembrie
2012
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Dosarul nr.
31773/301/2012
Dosarul nr.
15961/3/2012

Judecătoria
Sectorului 3
Bucureşti
Tribunalul
Bucureşti

Dosarul nr.
26253/3/2012

Tribunalul
Bucureşti

Dosarul nr.
15966/3/2012

Tribunalul
Bucureşti

Dosarul nr.
41079/3/2012

Tribunalul
Bucureşti

Dosarul nr.
46290/3/2012

Tribunalul
Bucureşti

Dosarul nr.

Tribunalul

Fondul a demarat acest litigiu pentru recuperarea unor
cheltuieli de judecată.

Blocarea înregistrării:
Hotărârii AGOA nr.16/25.04.2012 pentru adoptarea
contractului de administrare a investiţiilor,
Hotârârii AGOA nr. 17/25.04.2012 pentru ratificarea
tuturor actelor legale incheiate de FTIML Bucureşti în
calitate de administrator unic al Fondului în perioada
06.09.2010 – 24.04.2012,
Hotărârii AGOA nr. 18/25.04.2012 pentru adoptarea
actelor legale încheiate de FTIML Bucureşti în calitate de
administrator unic al Fondului în perioada 06.09.2010 –
24.04.2012.
Blocarea înregistrării Hotărârii AGOA nr. 22/2012 aprobată
în 27 iunie 2012 – aprobarea angajării de evaluatori
independenţi pentru calculul VAN.
Blocarea înregistrării:
Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor
(AGOA) nr.13/25.04.2012 pentru ratificarea tuturor
hotărârilor AGOA aprobate în perioada 06.09.2010 –
24.04.2012 (altele decât Hotărârile nr. 8 şi 9 din
06.09.2010),
Hotărârii AGOA nr.14/25.04.2012 pentru adoptarea
tuturor hotărârilor AGOA aprobate în perioada
06.09.2010 – 24.04.2012 (altele decât Hotărârile nr. 8 şi
9 din 06.09.2010),
Hotărârii AGOA nr.15/25.04.2012 pentru ratificarea
contractului de administrare a investiţiilor.
Cerere de intervenţie depusă de Partea litigantă la Registrul
Comerţului prin care i-a solicitat neînregistrarea deciziei
instanţei pronunţate în dosarul nr. 26255/3/2012, prin care
Tribunalul Bucureşti a decis în favoarea Fondului.

Cerere de intervenţie formulată de Partea litigantă. Fondul
a primit
citaţie în acest dosar, dar nu a primit
documentaţia.
Cerere de intervenţie formulată de Partea litigantă. Fondul

Acesta este primul termen de judecată.

10 decembrie
2012

Dosar pe rol. La termenul de judecată din 3 decembrie
2012, Manchester Securities, un acţionar semnificativ al
Fondului, a formulat o cerere de intervenţie în interesul
Fondului în ds. nr. 15961/3/2012, solicitând instanţei să
respingă cererea formulată de Partea litigantă. În 3
decembrie 2012, a avut loc ultimul termen de judecată în
dosar, iar instanţa a decis amânarea pronunţării pentru
10 decembrie 2012.

10 decembrie
2012

Dosar pe rol. În 3 decembrie 2012, a avut loc ultimul
termen de judecată în dosar, iar instanţa a decis
amânarea pronunţării pentru 10 decembrie 2012.
Dosar pe rol. La termenul de judecată din 3 decembrie
2012, Manchester Securities, un acţionar semnificativ al
Fondului, a formulat cerere de intervenţie în interesul
Fondului în ds. nr. 15966/3/2012, solicitând instanţei să
respingă cererea Părţii litigante. În 3 decembrie 2012,
Partea litigantă a solicitat instanţei trimiterea dosarului
judecătorului care judecă ds. nr. 15961/3/2012 în
vederea conexării acestor două dosare. În 3 decembrie
2012, instanţa a amânat pronunţarea pentru 10
decembrie 2012.

10 decembrie
2012

Dosar pe rol. La primul termen de judecată Partea
litigantă a solicitat reexaminarea taxei de timbru pe care
a fost obligată să o plătească.
La termenul de judecată din 20 noiembrie 2012, Partea
litigantă a formulat cerere de incompatibilitate a
judecătorului care judecă acest dosar. Instanţa a trimis
cauza la Completul C28F pentru soluţionarea cererii.
Acesta este primul termen de judecată.

11 decembrie
2012

Acesta este primul termen de judecată.

11 decembrie

10 decembrie
2012

11 decembrie
2012
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46750/3/2012

Bucureşti

Dosarul nr.
46752/3/2012

Tribunalul
Bucureşti

Dosarul nr.
46755/3/2012

Tribunalul
Bucureşti

Dosarul nr.
46756/3/2012

Tribunalul
Bucureşti

Dosarul nr.
46751/3/2012

Tribunalul
Bucureşti

Dosarul nr.
46753/3/2012

Tribunalul
Bucureşti

Dosarul nr.
46759/3/2012

Tribunalul
Bucureşti

Dosarul nr.
26255/3/2012

Curtea de
Apel
Bucureşti

a primit
citaţie în acest dosar, dar nu a primit
documentaţia.
Cerere de intervenţie formulată de Partea litigantă. Fondul
a primit
citaţie în acest dosar, dar nu a primit
documentaţia.
Cerere de intervenţie formulată de Partea litigantă. Fondul
a primit
citaţie în acest dosar, dar nu a primit
documentaţia.
Cerere de intervenţie formulată de Partea litigantă. Fondul
a primit
citaţie în acest dosar, dar nu a primit
documentaţia.
Cerere de intervenţie formulată de Partea litigantă. Fondul
a primit
citaţie în acest dosar, dar nu a primit
documentaţia.
Cerere de intervenţie formulată de Partea litigantă. Fondul
a primit
citaţie în acest dosar, dar nu a primit
documentaţia.
Cerere de intervenţie formulată de Partea litigantă. Fondul
a primit
citaţie în acest dosar, dar nu a primit
documentaţia.
Blocarea înregistrării Hotărârii AGOA nr.20/2012 aprobată în
27 iunie 2012 – a doua modificare a bugetului pentru anul
2012.

Dosarul nr.

Tribunalul

Cerere de intervenţie formulată de Partea litigantă pentru

2012
Acesta este primul termen de judecată.

11 decembrie
2012

Acesta este primul termen de judecată.

11 decembrie
2012

Acesta este primul termen de judecată.

11 decembrie
2012

Acesta este primul termen de judecată.

12 decembrie
2012

Acesta este primul termen de judecată.

12 decembrie
2012

Acesta este primul termen de judecată.

12 decembrie
2012

Dosar pe rol. Hotărâre în favoarea Fondului. În 12
octombrie 2012, Tribunalul Bucureşti a decis în favoarea
Fondului şi a dispus menţionarea în Registrul Comerţului a
Hotărârii AGOA nr. 20 din 27 iunie 2012. În 18 octombrie
2012, Fondul a primit motivarea deciziei instanţei în
acest dosar şi trebuie reţinute câteva aspecte cheie din
motivarea instanţei:
Fondul a folosit formularul de înregistrare corect
pentru depunerea înregistrării la Registrul Comerţului
(acelaşi formular a fost folosit în ds. 26251/3/2012 şi
26254/3/2012); şi
decizia pronunţată de instanţă în ds.
47039/3/2010 nu are nicio relevanţă în raport cu această
analiză, deoarece hotărârile acţionarilor aprobate în
noiembrie 2010 şi noiembrie 2011 rămân în vigoare.
Partea litigantă a formulat recurs.
În 5 decembrie 2012, a avut loc ultimul termen de
judecată în dosar, iar instanţa a decis amânarea
pronunţării pentru 12 decembrie 2012.
Dosar pe rol. În 6 decembrie 2012, instanţa a solicitat

12 decembrie
2012

13 decembrie
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46288/3/2012

Bucureşti

Dosarul nr.
8541/3/2012
Dosarul nr.
11640/299/2011
Dosarul nr.
46754/3/2012
Dosarul nr.
46757/3/2012
Dosarul nr.
46758/3/2012
Dosarul nr.
46761/3/2012

Tribunalul
Bucureşti
Judecătoria
Sectorului 1
Bucureşti
Tribunalul
Bucureşti
Tribunalul
Bucureşti
Tribunalul
Bucureşti
Tribunalul
Bucureşti

Dosarul nr.
46762/3/2012
Dosarul nr.
46760/3/2012
Dosarul nr.
46763/3/2012
Dosarul nr.
46292/3/2012

Tribunalul
Bucureşti
Tribunalul
Bucureşti
Tribunalul
Bucureşti
Tribunalul
Bucureşti

Dosarul nr.
4499/3/2012

Tribunalul
Bucureşti

Dosarul nr.
15967/3/2012

Curtea de
Apel
Bucureşti

blocarea înregistrării Hotărârii AGEA nr. 14 din 23 noiembrie
2012 pentru ratificarea Actului constitutiv.
Acţiune în anulare a convocatorului Adunării Generale a
Acţionarilor organizată în data de 25 aprilie 2012.
Fondul a demarat acest litigiu pentru recuperarea
cheltuielilor de judecată.
Cerere de intervenţie formulată de Partea litigantă. Fondul a
primit citaţie în acest dosar, dar nu a primit documentaţia.
Cerere de intervenţie formulată de Partea litigantă. Fondul a
primit citaţie în acest dosar, dar nu a primit documentaţia.
Cerere de intervenţie formulată de Partea litigantă. Fondul a
primit citaţie în acest dosar, dar nu a primit documentaţia.
Cerere de intervenţie formulată de Partea litigantă pentru
blocarea înregistrării la Registrul Comerţului a Hotărârii
AGOA nr. 36 din 23 noiembrie 2012 privind readoptarea
tuturor documentelor legale.
Cerere de intervenţie formulată de Partea litigantă. Fondul a
primit citaţie în acest dosar, dar nu a primit documentaţia.
Cerere de intervenţie formulată de Partea litigantă. Fondul a
primit citaţie în acest dosar, dar nu a primit documentaţia.
Cerere de intervenţie formulată de Partea litigantă. Fondul a
primit citaţie în acest dosar, dar nu a primit documentaţia.
Cerere de intervenţie formulată de Partea litigantă pentru
blocarea menţionării la Registrul Comerţului a Hotărârii
AGEA nr. 12 din 23 nov. 2012 pentru prelungirea termenului
limită pentru listarea secundară.
Acţiune în anulare a Hotărârii Adunării Generale
Extraordinare a Acţionarilor de modificare a Actului
Constitutiv aprobat de acţionari în data de 23 noiembrie
2011.
Blocarea înregistrării:
Hotărârii AGEA nr.9/25.04.2012 pentru ratificarea
Actului Constitutiv al Fondului cu modificările
subsecvente,
Hotărârii AGEA nr.10/25.04.2012 pentru aprobarea
Actului Constitutiv al Fondului cu modificările
subsecvente.

Părţii litigante prezentarea de documente suplimentare.

2012

Aceasta este primul termen de judecată.

13 decembrie
2012
13 decembrie
2012

Dosar pe rol. La termenul de judecată din 15 noiembrie
2012, instanţa a amânat judecata pentru 13 decembrie
2012.
Acesta este primul termen de judecată.
Acesta este primul termen de judecată.
Acesta este primul termen de judecată.
Acesta este primul termen de judecată.

Acesta este primul termen de judecată.
Acesta este primul termen de judecată.
Acesta este primul termen de judecată.
Dosar pe rol. La termenul de judecată din 6 decembrie
2012, instanţa a amânat judecata deoarece Partea
litigantă a solicitat reexaminarea taxei de timbru plătită
deja.
Dosar pe rol. La termenul de judecată din 6 noiembrie
2012, instanţa a trimis dosarul la Completul 27 pentru a
verifica dacă acest dosar are acelaşi obiect cu dosarul nr.
77743/3/2011.
Dosar pe rol. Hotărâre în favoarea Fondului; Partea
litigantă a formulat recurs. În 10 iulie 2012, Tribunalul
Bucureşti a decis în favoarea Fondului şi a dispus
înregistrarea la Registrul Comerţului a Hotărârilor AGEA
nr.9 şi 10 din 4 aprilie 2012. Partea litigantă a formulat
cerere de îndreptare a deciziei pentru erori care a fost
respinsă de Tribunalul Bucureşti în 27 noiembrie 2012.
Partea litigantă a formulat recurs împotriva deciziei
Tribunalului Bucureşti.

13 decembrie
2012
13 decembrie
2012
13 decembrie
2012
13 decembrie
2012
13 decembrie
2012
14 decembrie
2012
14 decembrie
2012
20 decembrie
2012
8 ianuarie
2013
9 ianuarie
2013
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Dosarul nr.
43424/3/2012
Dosarul nr.
43309/3/2012

Tribunalul
Bucureşti
Tribunalul
Bucureşti

Dosarul nr.
7171/3/2012

Tribunalul
Bucureşti

Dosarul nr.
18019/3/2012

Curtea de
Apel
Bucureşti

Dosarul nr.
15963/3/2012

Curtea de
Apel
Bucureşti

Dosarul nr.

Tribunalul

Acţiune în anulare a hotărârilor AGA.

Aceasta este primul termen de judecată.

Acţiune în anulare a hotărârii AGEA nr. 3/25 aprilie 2012
privind diminuarea capitalului social subscris al Fondului şi
modificarea Actului constitutiv.
Partea litigantă a solicitat instanţei convocarea Adunării
Generale a Acţionarilor Fondului pentru:
Aprobarea situaţiilor financiare anuale pentru anii 2010
şi 2011;
Prezentarea Raportului anual al Directoratului pentru
anii 2010 şi 2011;
Prezentarea Raportului de audit pentru anii 2010 şi 2011;
Aprobarea bugetului Fondului pentru exerciţiul financiar
2012;
Completarea numărului statutar al membrilor Consiliului
de Supraveghere al Fondului;
Aprobarea repartizării profitului net aferent anului 2011
şi stabilirea dividendului brut pentru 2011;
Aprobarea stabilirii unei date de înregistrare.
Blocarea înregistrării:
Hotărârii AGEA nr.3/25.04.2012 pentru aprobarea
diminuării capitalului social al SC Fondul Proprietatea
SA.

Aceasta este primul termen de judecată.

Blocarea înregistrării:
Hotărârii AGOA nr. 9/25.04.2012 pentru aprobarea
raportului anual de activitate al administratorului unic
pentru anul 2011 şi a situaţiilor financiare aferente
anului 2011,
Hotărârii AGOA nr. 10/25.04.2012 pentru aprobarea
distribuirii dividendelor aferente anului financiar 2011,
Hotărârii AGOA nr. 11/25.04.2012 pentru ratificarea
Hotărârilor AGOA nr. 8 şi 9 din 6 septembrie 2010,
Hotărârii AGOA nr. 12/25.04.2012 pentru adoptarea
Hotărârilor AGOA nr. 8 şi 9 din 6 septembrie 2010.
Cerere de intervenţie formulată de Partea litigantă pentru

10 ianuarie
2013
11 ianuarie
2013

Dosar pe rol. La termenul de judecată din 3 decembrie
2012, Partea litigantă a arătat că aceasta înţelege să se
judece cu: Fondul Proprietatea, Statul Român
reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, Guvernul
României şi Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, fără a
depune documente în susţinerea cererii. Având în vedere
cererea formulată de Partea litigantă, instanţa a amânat
judecata pentru 14 ianuarie 2013 pentru a da
posibilitatea tuturor pârâţilor să îşi pregătească
apărările.

14 ianuarie
2013

Dosar pe rol. În 9 octombrie 2012, Tribunalul Bucureşti a
respins cererea Fondului. Faptele prezentate sunt
similare cu cele din dosarele 26251/3/2012 şi
26254/3/2012. În 24 octombrie 2012 Fondul a formulat
recurs împotriva deciziei instanţei, chiar dacă Fondul nu
a primit încă motivarea deciziei.
La termenul de judecată din 5 decembrie 2012, Curtea de
Apel Bucureşti a stabilit un nou termen de judecată
pentru 16 ianuarie 2013 la solicitarea Părţii litigante.
Dosar pe rol. Hotărâre în favoarea Fondului. În 23
octombrie 2012, Tribunalul Bucureşti a decis în favoarea
Fondului şi a dispus înregistrarea la Registrul Comerţului
a Hotărârilor AGOA nr. 9, 10, 11 şi 12 din 25 aprilie 2012.
Hotărârile AGOA nr. 9, 10, 11 şi 12 din 25 aprilie 2012 nu
au fost înregistrate la Registrul Comerţului la data
prezentului raport deoarece dosarul în original nu a fost
retransmis Registrului Comerţului. Partea litigantă a
formulat recurs împotriva deciziei.

16 ianuarie
2013

Dosar pe rol. În 6 decembrie 2012, insanţa a amânat

17 ianuarie

17 ianuarie
2013
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46287/3/2012

Bucureşti

Dosarul nr.
43307/3/2012

Tribunalul
Bucureşti

Dosarul nr.
7548/3/2011

Tribunalul
Bucureşti

Dosarul nr.
26254/3/2012

Curtea de
Apel
Bucureşti

Blocarea înregistrării Hotărârii AGEA nr.11/2012 aprobată în
27 iunie 2012 – aprobarea planului de listare secundară.

Dosarul nr.
15960/3/2012

Curtea de
Apel
Bucureşti

Blocarea înregistrării Hotărârii AGEA nr. 2/04.04.2012 privind
aprobarea unor modificări ale Actului Constitutiv şi
aprobarea Actului Constitutiv actualizat al Fondului.

Dosarul nr.
26251/3/2012

Curtea
Apel

Blocarea înregistrării Hotărârii AGOA nr.19/2012 aprobată în
27 iunie 2012 – aprobarea bugetului pentru listarea

de

blocarea înregistrării Hotărârii AGEA nr. 12 din 23 noiembrie
2012 privind prelungirea termenului limită pentru listarea
secundară.
Acţiune în anulare a Hotărâri AGEA nr. 1 din 4 aprilie 2012
privind aprobarea, în principiu, a listării secundare a
Fondului pe Bursa de Valori din Varşovia şi a Hotărârii AGEA
nr. 2 din 4 aprilie 2012 privind aprobarea Actului constitutiv
al Fondului.
Acţiune în anulare a hotărârii Adunării Generale
Extraordinare a Acţionarilor de modificare a Actului
Constitutiv aprobat de acţionari la data de 29 noiembrie
2010.

judecata pentru 17 ianuarie 2013.

2013

Aceasta este primul termen de judecată.

18 ianuarie
2013

Dosar pe rol. Tribunalul Bucuresti a decis să suspende
această cauză până la data la care hotărârea în dosarul
nr. 40739/3/2010 va deveni irevocabilă. Acesta este
primul termen de judecată după suspendare. În
noimebrie 2012, Manchester Securities, un acţionar
semnificativ al Fondului, a formulat cerere de intervenţie
în interesul Fondului în dosarul nr. 7548/3/2012
solicitând instanţei să respingă cererea Părţii litigante. La
termenul de judecată din 19 noiembrie 2012, instanţa a
amânat judecata pentru soluţionarea cererii de recuzare
formulată de Fond.
Dosar pe rol. În 26 septembrie 2012 instanţa a respins
argumentele Părţii litigante, dar a respins şi cererea
Fondului datorită faptului că Fondul a folosit un formulat
greşit când a formulat cererea către Registrul
Comerţului. Acest formular a fost cel indicat de Registrul
Comerţului. În 12 octombrie 2012, Fondul a formulat
recurs împotriva deciziei instanţei pentru a rezolva
conflictul aparent între interpretarea instanţei şi cea a
Registrului Comerţului. Curtea de Apel Bucureşti a stabilit
primul termen de judecată în 22 ianuarie 2013.
Dosar pe rol. Hotărâre în favoarea Fondului. În 15
octombrie 2012, Tribunalul Bucureşti a decis în favoarea
Fondului şi a dispus menţionarea în Registrul Comerţului a
Hotărârii AGEA nr. 2 din 4 aprilie 2012. Partea litigantă a
formulat recurs împotriva deciziei Tribunalului Bucureşti.
La termenul de judecată din 21 noiembrie 2012, Curtea
de Apel a amânat cauza pentru a da posibilitatea părţilor
să studieze documentaţia şi pentru soluţionarea cererii
de recuzare.
Dosar pe rol. În 19 septembrie 2012 instanţa a respins
argumentele Părţii litigante, dar a respins şi cererea

21 ianuarie
2013

22 ianuarie
2013

23 ianuarie
2013

25 ianuarie
2013
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Bucureşti

secundară.

Dosarul nr.
3295/3/2012

Curtea de
Apel
Bucureşti

Fondul nu a fost citat în acest dosar. Administratorul
Fondului a identificat acest dosar pe pagina de internet a
Tribunalului Bucureşti şi a fost reprezentat la termenul de
judecată în 29 iunie 2012 în faţa Tribunalului Bucureşti, fără
a primi citaţie pentru acesta. La acest termen de judecată a
rezultat că dosarul a fost demarat pentru atacarea Hotărârii
AGEA de modificare a Actului Constitutiv aprobat de
acţionari în 23 noiembrie 2011.

Dosarul nr.
40330/3/2012

Tribunalul
Bucureşti

Cererea formulată de Partea litigantă la Registrul Comerţului
pentru radierea FTIML Bucureşti din calitatea sa de
administrator unic al Fondului.

Dosarul nr.
42956/3/2012

Tribunalul
Bucureşti

Cerere depusă de Partea litigantă pentru suspendarea
Hotărârii AGEA nr. 5/29 nov. 2010 şi a Hotărârii AGEA nr.
1/23 nov. 2011, ambele pentru aprobarea Actului Constitutiv
al Fondului.

Fondului datorită faptului că Fondul a folosit un formular
greşit când a formulat cererea către Registrul
Comerţului. Acest formular a fost cel indicat de Registrul
Comerţului. În 12 octombrie 2012, Fondul a formulat
recurs împotriva deciziei instanţei pentru a rezolva
conflictul aparent între interpretarea instanţei şi cea a
Registrului Comerţului. Curtea de Apel Bucureşti a stabilit
primul termen de judecată în 25 ianuarie 2013.
Dosar pe rol. Partea litigantă a formulat recurs. În 29
iunie 2012, ca rezultat al unei proceduri administrative,
Tribunalul Bucureşti a decis să respingă cererea deoarece
taxa de timbru nu a fost integral achitată. De pe pagina
de internet a Curţii de Apel Bucureşti am fost informaţi
că Partea litigantă a formulat recus împotriva acestei
decizii. La termenul de judecată din 21 noiembrie 2012,
Curtea de Apel a admis recursul Părţii litigante şi a trimis
cauza spre rejudecare Tribunalului Bucureşti.
Dosar pe rol. La termenul de judecată din 16 noiembrie
2012 instanţa a amânat judecata pentru 23 noimebrie
2012. La termenul de judecată din 23 noiembrie 2012,
Fondul a formulat cerere de recuzare a judecătorului
care judecă dosarul. In data de 29 noiembrie 2012,
instanţa a respins cererea de recuzare şi a transmis
dosarul completului C25F în vederea continuării
judecăţii.
Decizie în favoarea Fondului. În noiembrie 2012,
Manchester Securities, un acţionar semnificativ al
Fondului, a formulat cerere de intervenţie în interesul
Fondului în ds. nr. 42956/3/2012, solicitând instanţei să
respingă cererea Părţii litigante.La termenul de judecată
din 22 noiembrie 2012, instanţa a amânat cauza pentru
soluţionarea cererii de recuzare formulată de Fond. În 23
noiembrie 2012, instanţa a respins cererea de recuzare.
În data de 5 decembrie 2012 a avut loc ultimul termenul
de judecată; instanţa a decis în favoarea Fondului,
respingând cererea formulată de Partea litigantă prin
care a cerut suspendarea Hotârârii AGEA nr. 5/29
noiembrie 2010 şi a Hotărârii AGEA nr. 1/23 noiembrie
2011, ambele pentru aprobarea Actului constitutiv al
Fondului.

În aşteptare

În aşteptare

N/A
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Dosarul nr.
41885/3/2012

Tribunalul
Bucureşti

Atacarea cererii depuse de Partea litigantă la Registrul
Comerţului pentru menţionarea şi publicarea în Monitorul
Oficial a deciziei pronunţate de instanţă în ds. nr.
47039/3/2010.
Partea litigantă a formulat cerere de intervenţie împotriva
înregistrării deciziei instanţei în dosarul nr. 40290/3/2012 la
Registrul Comerţului, în care Partea litigantă a renunţat la
cerere.
Acţiune în anulare a Hotărârii Adunării Generale
Extraordinare a Acţionarilor de modificare a Actului
Constitutiv aprobat de acţionari la data de 23 noiembrie
2011.

Dosarul nr.
45583/3/2012

Tribunalul
Bucureşti

Dosarul nr.
77743/3/2011

Tribunalul
Bucureşti

Dosar nr.
22045/3/2012

Tribunalul
Bucureşti

Blocarea înregistrării Hotărârii AGOA nr. 10 din 25 aprilie
2012 pentru aprobarea distribuirii dividendelor aferente
anului financiar 2011.

Dosarul nr.
47039/3/2010

Curtea de
Apel
Bucureşti

Dosarul nr.
40290/3/2012

Tribunalul
Bucureşti

Acţiune în anulare a hotărârii Adunării Generale
Extraordinare a Acţionarilor de modificare a Actului
Constitutiv aprobat de acţionari la data de 6 septembrie
2010, a hotărârii Adunării Generale Extraordinare a
Acţionarilor de aprobare a numirii Franklin Templeton
Investment Management Limited Sucursala Bucureşti în
calitate de administrator unic al Fondului.
Atacarea înregistrării cererii depuse de Partea litigantă la
Registrul Comerţului prin care a solicitat radierea
înregistrării făcute la Registrul Comerţului în baza
Hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor
nr. 1, 2, 8 şi 9 /2010.

Dosarul nr.
26252/3/2012

Tribunalul
Bucureşti

Blocarea înregistrării Hotărârii AGOA nr.21/2012 aprobată în
27 iunie 2012 - Actul Adiţional cu auditorul financiar pentru

În 6 decembrie 2012, instanţa a decis că acest dosar are
acelaşi obiect cu dosarul nr. 40291/3/2012 şi a conexat
acest dosar cu ds. nr. 40291/3/2012.

N/A

În data de 4 decembrie 2012, instanţa a pronunţat
decizia prin care a respins cererea de intervenţie
formulată de Partea litigantă.

N/A

Dosar suspendat. La primul termen de judecată Fondul a
depus un set de documente şi Partea litigantă a solicitat
amânarea pentru a studia documentaţia. În 30 octombrie
2012, Tribunalul Bucureşti a suspendat cauza deoarece
Partea litigantă nu şi-a îndeplinit obligaţia legală de
precizare a cererii.
Hotărâre în favoarea Fondului. În 23 octombrie 2012,
Tribunalul Bucureşti a decis în favoarea Fondului şi a
dispus înregistrarea la Registrul Comerţului a Hotărârii
AGOA nr. 10 din 25 aprilie 2012 pentru aprobarea
distribuirii dividendelor aferente anului financiar 2011.
Hotărârea AGOA nr. 10 din 25 aprilie 2012 nu a fost
înregistrată la Registrul Comerţului la data prezentului
raport deoarece dosarul în original nu a fost retransmis
Registrului Comerţului.
În 10 octombrie 2012, Curtea de Apel Bucureşti a respins
recursul Fondului. În 26 octombrie 2012 Fondul a primit
hotărârea irevocabilă motivată. Fondul a luat decizia să
nu formuleze cale extraordinară de atac.

N/A

Judecarea în primă instanţă s-a finalizat. Partea litigantă
a formulat o cerere la Registrul Comerţului prin care
menţionează că renunţă la cererea depusă iniţial. La
termenul de judecată care a avut loc în 25 octombrie
2012, Partea litigantă a anunţat că a fost o eroare şi că
intenţia ei nu a fost să renunţe. În 25 octombrie 2012,
instanţa a anunţat decizia prin care a luat act că Partea
litigantă a renunţat la cererea depusă iniţial.
Hotărâre în favoarea Fondului. În 23 iulie 2012, Tribunalul
Bucureşti a admis cererea Fondului şi a dispus Registrului

N/A

N/A

N/A

Dosar închis
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activitatea legată de listarea secundară.

Dosarul nr.
7463/3/2012

Tribunalul
Bucureşti

Fondul nu a fost citat în acest dosar. Administratorul
Fondului a identificat acest dosar pe pagina de internet a
Tribunalului Bucureşti şi a fost reprezentat la termenul de
judecată în 29 iunie 2012 în faţa Tribunalului Bucureşti, fără
a primi citaţie pentru acesta. La acest termen de judecată a
rezultat că dosarul a fost demarat pentru atacarea
convocatorului Adunării Generale a Acţionarilor din 4 aprilie
2012.
Solicitarea formulată instanţei pentru suspendarea Hotărârii
AGEA de modificare a Actului Constitutiv aprobat de
acţionari în 29 noiembrie 2010,suspendarea AGA organizată
în 4 aprilie 2012 şi a AGA organizată în 25 aprilie 2012

Dosarul nr.
7004/3/2012

Curtea de
Apel
Bucureşti

Dosarul nr.
15965/3/2012

Tribunalul
Bucureşti

Blocarea înregistrării Deciziei Administatorului Unic de
majorare a capitalului social vărsat.

Dosarul nr.
7176/3/2012

Tribunalul
Bucureşti

Solicitarea formulată instanţei de judecată
suspendarea AGA organizată în 4 aprilie 2012.

Dosarul nr.
47826/3/2010

Curtea de
Apel
Bucureşti

Solicitarea formulată instanţei de judecată pentru
suspendarea Hotărârilor AGEA şi AGOA adoptate în 6
septembrie 2010.

pentru

Comerţului înregistarea Hotărârii AGOA nr.21/2012
aprobată în 27 iunie 2012. Hotărârea este irevocabilă.
Hotărârea AGOA nr.21/2012 aprobată în 27 iunie 2012 a
fost înregistrată la Registrul Comerţului.
Acţiune anulată. În 29 iunie 2012, ca rezultat al unei
proceduri administrative, Tribunalul Bucureşti a decis să
respingă cererea Părţii litigante deoarece taxa de timbru
nu a fost integral achitată.

Hotărâre în favoarea Fondului. Tribunalul Bucureşti a
decis în favoarea Fondului în 2 aprilie 2012. Partea
litigantă a formulat recurs împotriva acestei decizii. În 27
iunie 2012, Curtea de Apel Bucureşti a respins recursul şi
a decis irevocabil în favoarea Fondului. Hotărârea este
irevocabilă.
Hotărâre în favoarea Fondului. Tribunalul Bucureşti a
decis în favoarea Fondului în 6 iunie 2012. Hotărârea este
irevocabilă.
Acţiune respinsă. Tribunalul Bucureşti a respins cererea
în 15 martie 2012, datorită faptului că Partea litigantă a
acceptat că dosarul are un obiect similar cu dosarul nr.
7004/3/2012.
Hotărâre în favoarea Fondului. Tribunalul Bucureşti a
decis în favoarea Fondului în 6 decembrie 2010. Partea
litigantă a formulat recurs împotriva acestei decizii. În 6
aprilie 2011, Curtea de Apel Bucureşti a respins recursul
şi a decis irevocabil în favoarea Fondului.

Dosar închis

Dosar închis

Dosar închis
Dosar închis

Dosar închis
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