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Evenimente importante de raportat – SC Fondul Proprietatea SA (“Fondul”): Noi litigii demarate de
Ioana SFÎRĂIALĂ pentru blocarea înregistrării hotărârilor Adunării Generale ale Acţionarilor la
Registrul Comerţului
Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala Bucureşti, în calitate
de administrator unic şi societate de administrare a investiţiilor Fondului doreşte să informeze
acţionarii şi investitorii că, în data de 9 mai 2012, Fondul a primit trei citaţii de la Tribunalul Bucureşti
în trei dosare (dosar nr. 15960/3/2012, 15961/3/2012, respectiv 15964/3/2012). Aceste litigii noi au
fost demarate de Ioana Sfîrăială, un acţionar al Fondului, în calitate de reclamant, pentru a bloca
înregistrarea la Registrul Comerţului a hotărârilor aprobate de Adunarea Generală a Acţionarilor
Fondului care a avut loc în 25 aprilie 2012 („hotărârile acţionarilor”) în prima şedinţă. Fondul a primit
de la Tribunalul Bucureşti doar citaţiile, fără nicio documentaţie suplimentară.
Primele termene de judecată stabilite de Tribunalul Bucureşti în aceste dosare sunt următoarele:
- în dosarul nr. 15960/3/2012 data de 14 mai 2012,
- în dosarul nr. 15961/3/2012 data de 11 mai 2012,
- în dosarul nr. 15964/3/2012 data de 11 mai 2012.
De asemenea, menţionăm că pe pagina oficială de internet a Tribunalului Bucureşti sunt menţionate
încă patru dosare adiţionale. Aceste litigii noi au fost demarate tot de Ioana Sfîrăială, în scopul
blocării înregistrării la Registrul Comerţului a hotărârilor acţionarilor menţionate anterior. Fondul nu a
primit deocamdată niciun document oficial din partea Tribunalului Bucureşti, dar de îndată ce
Administratorul Fondului primeşte orice informaţie suplimentară în legătură cu aceste dosare, vom
informa acţionarii şi investitorii în consecinţă.
Administratorul Fondului informează acţionarii că înregistrarea hotărârii aprobate în 25 aprilie 2012
pentru repartizarea profitului net şi a distribuirii dividendelor pentru anul financiar 2011 reprezintă
una dintre hotărârile acţionarilor pe care Ioana Sfîrăială încearcă să le blocheze prin intermediul
acestor litigii noi. În consecinţă, plata dividendelor poate avea loc numai după înregistrarea hotărârilor
acţionarilor la Registrul Comerţului.
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În lumina celor menţionate anterior, Administratorul Fondului va informa de îndată acţionarii şi
investitorii, în mod corespunzător, în legătură cu orice evoluţii viitoare.

Franklin Templeton Investment Management Ltd United Kingdom Sucursala Bucureşti, în calitate de
administrator unic al S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.
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