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Evenimente importante de raportat – S.C. Fondul Proprietatea S.A. – Intrarea în vigoare a noului Act Constitutiv
al SC Fondul Proprietatea SA („Fondul”)
Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom Sucursala Bucureşti (FTIML Bucureşti), în calitate
de administrator unic şi societate de administrare a investiţiilor Fondului, prin prezenta, informează că, Comisia
Naţională a Valorilor Mobiliare („CNVM”) a avizat noul Act Constitutiv al Fondului Proprietatea, astfel cum a fost
aprobat prin Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din data de 23 noiembrie 2011.
Astfel, începând cu data de 13 ianuarie 2012, odată cu intrarea în vigoare a noului Act Constitutiv, au fost eliminate
restricţiile în ceea ce priveşte drepturile de vot aferente numărului de acţiuni deţinute de acţionarii Fondului
Proprietatea.
FTIML Bucuresti reaminteşte faptul că acţionarii Fondului au aprobat o serie de modificări aduse noului Act
constitutiv, însă menţionăm în special conţinutul art. 11 din Actul constitutiv privind drepturile de vot:
„(1) Fiecare acţiune plătită de acţionari, potrivit legii, conferă acestora dreptul la vot în adunarea generală a
acţionarilor, în conformitate cu prevederile alin. (2), dreptul de a alege şi de a fi aleşi în organele de conducere,
dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului act constitutiv şi dispoziţiilor
legale, respectiv alte drepturi prevăzute de actul constitutiv.
(2) Acţiunile emise de Fondul Proprietatea dau dreptul la vot, astfel: fiecare acţiune da dreptul la un vot.
(3) Deţinerea unei acţiuni implică adeziunea de drept la prezentul act constitutiv.
(4) Drepturile şi obligaţiile legate de acţiuni urmează acţiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor
persoane”.
Precizam ca Actul Constitutiv în vigoare poate fi accesat pe pagina de Internet a Fondului aici:
http://www.fondulproprietatea.ro/index.php/pages/ro/207/Act-Constitutiv.html
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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