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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 art. 99 din Codul Bursei de Valori 
Bucureşti, Titlul II, Emitenţi şi Instrumente Financiare 
 
 
Data raportului: 11.10.2012 
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  13.778.392.208 RON 
Capital social vărsat 13.412.780.166  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) – Convocator al 
Adunării Generale Extraordinare şi Ordinare a Acţionarilor convocate pentru data de 23 
noiembrie 2012 
 
 
Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom Sucursala Bucureşti, în calitate 
de administrator unic şi societate de administrare a investiţiilor Fondului, prin prezenta, publică 
Convocatorul  Adunării Generale Extraordinare şi Ordinare a Acţionarilor S.C. Fondul Proprietatea 
S.A. convocate pentru data de 23 noiembrie 2012, aprobat de Comitetul Reprezentanţilor în 
şedinţa care a avut loc în 11 octombrie 2012, astfel cum se regăseşte în anexă. 
 
 
Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom Sucursala Bucureşti, în 
calitate de administrator unic al S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A. 
 
Reprezentant legal  
 
 
Grzegorz Maciej KONIECZNY 
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CONVOCATOR AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE ŞI ORDINARE A ACŢIONARILOR S.C. 
FONDUL PROPRIETATEA S.A. 

 
 
 
Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala Bucureşti, cu 
sediul social în Bucureşti, Strada Buzeşti, nr. 78-80, etajele 7 şi 8, sector 1, înscris la Registrul 
Comerţului sub numărul J40/8587/2009, având CUI RO 25851096, înscris în Registrul Public al 
Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare (CNVM) sub numărul PJM05SSAM/400001 ca sucursală a 
unei societăţi de administrare a investiţiilor dintr-un stat membru al Uniunii Europene, în calitate 
de Administrator Unic al S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., societate comercială pe acţiuni 
organizata ca societate de investitii de tip inchis, cu sediul social în Bucureşti, Strada Buzeşti, nr. 
78-80, etaj 7, sector 1, înregistrată la Registrul Comerţului sub numărul J40/21901/2005, CUI 
18253260, având capitalul social subscris în cuantum de 13.778.392.208 RON şi capitalul social 
vărsat în cuantum de 13.412.780.166  RON (Societatea), 
 

Având în vedere 
 

 Prevederile art.12 - 13 ale Actului Constitutiv al Societăţii in vigoare, astfel cum a fost 
aprobat de catre actionarii SC Fondul Proprietatea SA ; 

 Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare (Legea 31/1990); 

 Prevederile Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările 
ulterioare (Legea 297/2004); 

 Prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în 
valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital; 

 Prevederile art. 147-158 ale Regulamentului CNVM nr. 15/2004 privind autorizarea şi 
funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv 
şi a depozitarilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale 
acţionarilor în cadrul adunărilor generale ale societăţilor comerciale, cu modificările şi 
completările ulterioare (Regulamentul 6/2009); 

 Prevederile art. 21 ale Regulamentului CNVM nr. 4/2010 privind înregistrarea la CNVM şi 
funcţionarea Societăţii Comerciale „Fondul Proprietatea” SA, precum şi tranzacţionarea 
acţiunilor emise de aceasta:.   

 
CONVOACĂ:  

 
I. Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor  S.C. Fondul Proprietatea S.A. pentru 

data de 23 noiembrie 2012, ora 10:00 (ora României), la Hotel JW Marriott – Sala 
Constanţa, Bucureşti, Calea 13 Septembrie nr. 90, sector 5, (AGEA). 

II. Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor  S.C. Fondul Proprietatea S.A. pentru data de 
23 noiembrie 2012, ora 11.00 (ora României), la Hotel JW Marriott – Sala Constanţa, 
Bucureşti, Calea 13 Septembrie nr. 90, sector 5, (AGOA). 

 
Doar persoanele care sunt înregistrate ca acţionari ai Societăţii la data de 5 noiembrie 2012 
(„data de referinţă”) în registrul acţionarilor ţinut de S.C. Depozitarul Central S.A. au dreptul de 
a participa şi vota în cadrul AGEA şi AGOA.  

 
III. Ordinea de zi a AGEA este următoarea: 
 

1. Aprobarea ordinii de zi AGEA. 
 

2. Prelungirea pana la data de 30 iunie 2013 a autorizarii Franklin Templeton Investment 
Management Limited United Kingdom, Sucursala Bucureşti in vederea demararii 
activitatilor prevazute in Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor 
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nr.11/27 iunie 2012 referitoare la listarea secundară a Societăţii pe Bursa de Valori 
din Varşovia. 

 
3. Aprobarea mandatării, cu posibilitatea de a delega aceasta imputernicire, dlui. 

Grzegorz Maciej Konieczny, ca reprezentant legal al Franklin Templeton Investment 
Management Limited United Kingdom Sucursala Bucureşti, să semneze hotărârile 
actionarilor precum şi orice alte documente aferente acestora şi să efectueze toate 
procedurile şi formalităţile prevăzute de lege în scopul îndeplinirii hotărârilor 
actionarilor, inclusiv formalităţile de publicare şi înregistrare ale acestora la Oficiul 
Registrului Comerţului sau la orice alte instituţii publice. Aprobarea datei de 17 
decembrie 2012  ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 
(1) din Legea nr. 297/2004. 

 
IV. Ordinea de zi a AGOA este următoarea: 

 
1. Aprobarea ordinii de zi a AGOA. 

 
2. Aprobarea bugetului SC Fondul Proprietatea SA aferent anului 2013.  

 
3. Numirea Deloitte Audit SRL cu sediul în Bucuresti, Șos. Nicolae Titulescu nr. 4-8, 

etajul 3, sectorul 1, înregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/6775/1995, CUI 
RO7756924 ca auditor financiar al Societatii, fixarea duratei contractului de audit 
financiar pentru perioada cuprinsa intre data adoptarii hotararii si data de 31 august 
2013; stabilirea obiectului contractului de audit financiar: efectuarea auditului 
asupra situațiilor financiare ale Societăţii, pentru exercițiul financiar încheiat la 31 
decembrie 2012 (Situațiile financiare întocmite în conformitate cu reglementările 
contabile românești, Situațiile financiare IFRS individuale și Situațiile financiare IFRS 
consolidate) și stabilirea nivelului remuneratiei auditorului financiar pentru acest 
exercițiu financiar (remunerația este inclusă în contractul de audit financiar). 

 
4. Aprobarea mandatării, cu posibilitatea de a delega aceasta imputernicire, dlui. 

Grzegorz Maciej Konieczny, ca reprezentant legal al Franklin Templeton Investment 
Management Limited United Kingdom, Sucursala Bucureşti să semneze hotărârile 
actionarilor, precum şi orice alte documente aferente acestora şi să efectueze toate 
procedurile şi formalităţile prevăzute de lege în scopul îndeplinirii hotărârilor 
actionarilor, inclusiv formalităţile de publicare şi înregistrare ale acestora la Oficiul 
Registrului Comerţului sau la orice alte instituţii publice. Aprobarea datei de 17 
decembrie 2012 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 
alin.(1) din Legea nr. 297/2004.  
 

În situaţia neîndeplinirii condiţiilor legale pentru ţinerea AGEA sau AGOA la data primei 
convocări, se convoacă o nouă AGEA si/sau AGOA, dupa caz, pentru data 26 noiembrie 2012, ora 
10.00 (ora României) pentru AGEA si ora 11.00 (ora României) pentru AGOA, având aceeaşi ordine 
de zi. În eventualitatea unei noi convocări, data de referinta stabilită pentru identificarea 
acţionarilor îndreptăţiţi să participe şi să voteze în cadrul AGEA si AGOA este aceeasi. Şedinţele 
AGEA si AGOA vor avea loc la sediul Societăţii.  
 
 
Dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi. Dreptul de a prezenta proiecte de 

hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării 

În conformitate cu prevederile art. 117 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, art. 7 alin. (1) din 
Regulamentul CNVM nr. 6/2009 şi cu prevederile art. 13 alin. 5 din Actul constitutiv al Societăţii, 
unul sau mai multi actionari, reprezentând individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul 
social al Societatii, pot solicita printr-o cerere adresata Administratorului Unic al Societatii, 
introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGEA si/sau AGOA si/sau prezentarea 
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de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a 
AGEA şi/sau AGOA. Aceste propuneri trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele condiţii:  

a) în cazul persoanelor fizice sa fie insotite de copiile actelor de identitate ale actionarilor 
(buletin sau carte de indentitate), iar în cazul persoanelor juridice copie de pe buletinul 
sau cartea de identitate a reprezentantului legal, impreuna cu certificatul constatator, in 
original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului cu o vechime 
de 365 de zile (in cazul persoanelor juridice) sau orice alte documente de infiintare care 
dovedesc inregistrarea la autoritatea competenta;   

b) să fie însoţite de o justificare si/sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare şi  
c) sa fie transmise si inregistrate la sediul social al Societatii mentionat anterior prin orice 

forma de curierat cu confirmare de primire, sau prin e-mail cu semnatura electronica 
extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa 
office@fondulproprietatea.ro, pana la data de 31 octombrie 2012 ora 18 (ora României).  

 
 
Materiale informative şi întrebări privind ordinea de zi 
 
Fiecare acţionar, indiferent de participatia detinuta la capitalul social, are dreptul să adreseze 
întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale. Întrebările vor fi transmise 
la sediul social al Societăţii menţionat anterior sau la adresa de email 
office@fondulproprietatea.ro pana la data de 21 noiembrie 2012, ora 10.00 am (ora Romaniei). 
Societatea va răspunde întrebărilor adresate de către acţionari în timpul adunărilor, urmand ca 
ulterior sa le posteze, impreuna cu raspunsurile, pe pagina de Internet a Societăţii: 
www.fondulproprietatea.ro. 
 
Începand cu data de 23 octombrie 2012, toate materialele informative referitoare la problemele 
incluse pe ordinea de zi a AGEA şi AGOA, proiectele de hotarari propuse spre adoptare adunărilor 
generale si procedura generala privind desfasurarea adunarilor generale (care include procedura 
de vot prin reprezentant şi procedura care permite votul prin corespondenţă) vor fi disponibile in 
zilele lucrătoare la sediul social al Societatii mentionat anterior, între orele 09.00-17.00, (ora 
României) precum şi pe pagina oficială de internet a Soicetăţii:  www.fondulproprietatea.ro. 
Acţionarii Societăţii pot obţine, la cerere, copii ale documentelor referitoare la problemele 
incluse pe ordinea de zi a AGEA si AGOA.  
 

Participarea la şedinţa Adunării Generale  

Acţionarii înscrişi în registrul acţionarilor la data de referinţă pot participa la AGEA şi/sau AGOA 
si vota personal, prin reprezentant sau prin corespondenţă.  
 
Procedura detaliată referitoare la desfăşurarea adunărilor generale ale acţionarilor este 
disponibilă pe pagina de Internet a Societăţii www.fondulproprietatea.ro şi include procedura de 
vot prin procură specială şi procedura care permite votul prin corespondenţă. 
 
Accesul acţionarilor îndreptăţiţi să participe la AGEA şi/sau AGOA este permis prin simpla probă a 
identităţii acestora după cum urmează:  

a. în cazul acţionarilor persoane fizice pe baza actului de identitate;  
b. în cazul persoanelor juridice, pe baza prezentării unei copii a certificatului de 

înregistrare sau echivalent şi a actului de identitate a reprezentantului legal sau, după 
caz, a documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice (în 
cazul în care nu participă la AGEA şi/sau AGOA reprezentantul legal al acţionarului 
instituţional); 

c. în cazul participării prin reprezentant, documentele prevăzute la lit. a) sau b) la care se 
adaugă procura specială .  

 
Calitatea de reprezentant legal (aplicabila tuturor formelor de exercitare a votului) se dovedeşte 
prin prezentarea unui certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului (sau de 

mailto:office@fondulproprietatea.ro
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către altă instituţie avand o autoritate similara din tara de rezidenta a actionarului persoana 
juridica străina), în original sau copie certificată, emis cu cel mult 365 de zile înainte de data 
primei convocări a AGEA şi/sau AGOA. Documentele prezentate intr-o limba străina, alta decât 
limba engleză, vor fi însoţite de traducerea în limba română sau engleză. În cazul persoanelor 
fizice acţionari colectivi, se va prezenta o procura speciala prin care s-a desemnat un 
reprezentant unic şi copii ale actelor de identitate ale acţionarilor. 
 
 
Votul prin reprezentant pe baza procurii speciale 
 
Reprezentarea acţionarilor în AGEA şi/sau AGOA se poate face doar prin completarea si semnarea 
corespunzătoare a formularului procurii speciale. Procura specială va fi transmisă la sediul social 
al Societatii menţionat anterior, in original, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire 
sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind 
semnatura electronica la adresa: office@fondulproprietatea.ro, pana la data de 21 noiembrie 
2012, ora 10.00 am (ora României). Procurile speciale vor fi luate in considerare daca sunt 
inregistrate la sediul social al Societatii pana la data de 21 noiembrie 2012, ora 10.00 am (ora 
României), sub sanctiunea pierderii dreptului de vot prin reprezentant in AGEA si/sau AGOA. 
Reprezentarea se va putea face atât prin alţi acţionari, cât şi prin terţe persoane. Acţionarii fără 
capacitate de exerciţiu pot acorda procura specială altor persoane. Reprezentanţii Societăţii nu 
pot primi procura în vederea reprezentării acţionarilor în AGEA si/sau AGOA. In cadrul procedurii 
referitoare la desfasurarea adunarilor generale ale actionarilor se va detalia procedura de vot 
prin reprezentare, actionarii avand obligatia respectarii acestei proceduri, sub sanctiunea 
pierderii dreptului de vot prin reprezentant in AGEA si/sau AGOA.  
 
Daca nu sunt indeplinite conditiile legale pentru tinerea AGEA si / sau AGOA la data primei 
convocari, termenul limita pentru trimiterea de noi procuri speciale pentru noua AGEA si/sau 
AGOA, daca este cazul, este 21 noiembrie 2012, 10.00 am (ora României). 
 
Formularul procurii speciale: 

a) va fi pus la dispozitia actionarilor de Societate incepand cu data de 15 octombrie 2012 la 
aceleasi coordonate si in aceleasi conditii ca si materialele informative;  

b) va fi redactat de Societate intr-o forma clara si precisa, in conformitate cu legislatia 
aplicabila, si va contine modalitatea de identificare a calitatii de actionar si numarul de 
actiuni detinute, precum si mentiunea de vot „pentru” sau „impotriva” sau „abtinere” a 
fiecarei probleme supuse aprobarii;  

c) va fi actualizat de Societate daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGEA si/sau 
AGOA; 

d) va fi completat de actionar în trei exemplare: unul pentru acţionar, unul pentru 
reprezentant şi unul pentru Societate; 

e) va fi transmis de actionar impreuna cu copia actului de identitate a actionarului, in cazul 
persoanelor fizice, sau copia certificatului de inmatriculare sau echivalent si a actului de 
identitate a reprezentantului legal, in cazul persoanelor juridice.  

 
 
Votul prin corespondenţă prin utilizarea formularelor de vot prin corespondenţă 
 
Votarea actionarilor in cadrul AGEA si/sau AGOA se poate realiza si prin corespondenta, prin 
completarea si semnarea corespunzatoare a buletinelor de vot prin corespondenta. Buletinele de 
vot prin corespondenta vor fi trimise, in original, prin orice forma de curierat cu confirmare de 
primire la sediul social al Societatii mentionat anterior, sau prin e-mail cu semnatura electronica 
extinsa incorporata conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica la adresa 
office@fondulproprietatea.ro, pana la data de 21 noiembrie 2012 ora 10.00 am (ora României). 
Buletinele de vot prin corespondenta vor fi luate în considerare dacă sunt înregistrate la sediul 
social al Societatii până la data de 21 noiembrie 2012, ora 10.00 am (ora României), sub 
sanctiunea pierderii dreptului de vot prin corespondenta in AGEA si/sau AGOA. In cadrul 
procedurii generale privind organizarea adunarilor generale se va detalia procedura care permite 

mailto:office@fondulproprietatea.ro
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votul prin corespondenta, acţionarii având obligaţia de a respecta această procedură, sub 
sanctiunea pierderii dreptului de vot prin corespondenta in AGEA si/sau AGOA. Daca nu sunt 
indeplinite conditiile legale pentru tinerea AGEA si / sau AGOA la data primei convocari, 
termenul limita pentru trimiterea de noi buletine de vot prin corespondenta pentru noua AGEA 
si/sau AGOA, daca este cazul, este acelasi, respectiv 21 noiembrie 2012, 10.00 am (ora 
României). 
 
Formularul buletinului de vot prin corespondenţă:  

a) va fi pus la dispoziţia acţionarilor de Societate începând cu data de 15 octombrie 2012 la 
aceleaşi coordonate şi în aceleaşi condiţii ca şi materialele informative şi formularele 
procurilor speciale;  

b) va fi redactat într-o forma clară şi precisă, in conformitate cu legislatia aplicabila, si va 
contine modalitatea de identificare a calitatii de actionar si numarul de actiuni detinute, 
precum si menţiunea de vot “pentru”, “împotrivă” sau “abţinere” la fiecare problemă 
supusă aprobării; 

c) va fi actualizat de Societate daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi AGEA si/sau 
AGOA; 

d) va fi transmis de actionar impreuna cu copia actului de identitate a actionarului, in cazul 
persoanelor fizice, sau copia certificatului de inmatriculare sau echivalent si a actului de 
identitate a reprezentantului legal, in cazul persoanelor juridice. 

 
Verificarea si validarea procurilor speciale depuse, precum si centralizarea, verificarea, validarea 
şi evidenta voturilor prin corespondenţă se va face de către o comisie stabilită în cadrul 
Societăţii, membrii acestei comisii urmând a păstra în siguranţă înscrisurile precum şi 
confidenţialitatea voturilor astfel exprimate. 
 
Informatii suplimentare se pot obtine de la Departamentul Relatia cu Actionariatul la numarul de 
telefon 021-200 96 28 si pe pagina de internet a Societatii: www.fondulproprietatea.ro. 
 
ADMINISTRATOR UNIC: 
 
Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala Bucureşti 
 
 
Prin: __________________________ 

Grzegorz Maciej KONIECZNY 
Reprezentant legal 
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