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Evenimente importante de raportat – S.C. Fondul Proprietatea S.A. – Informare privind plata
dividendelor
Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala Bucureşti (FTIML
Bucureşti sau Administratorul Fondului), în calitate de administrator unic şi societate de
administrare a investiţiilor Fondului anunţă că plata dividendelor va începe în data de 29 iunie
2012, astfel cum a propus Administratorul Fondului şi a fost aprobat de către acţionari în cadrul
Adunării Generale a Acţionarilor care a avut loc în 25 aprilie 2012.
Decizia Administratorului Fondului este motivată de faptul că Administratorul Fondului şi-a
respectat toate obligaţiile sale în ceea ce priveşte înregistrarea deciziei acţionarilor la Registrul
Comerţului, precum şi de faptul că, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a confirmat că nu are
obiecţii faţă de propunerea Administratorului Fondului de plată a dividendelor înainte ca
înregistrarea hotărârii acţionarilor nr. 10/2012 să fie finalizată.
Pentru evitarea oricărui dubiu, menţionăm că Registrul Comerţului continuă să refuze
înregistrarea hotărârii acţionarilor privind plata dividendelor, având în vedere cererea de
intervenţie depusă de dna. Sfîrăială, precum şi faptul că Administratorul Fondului va continua să
apere interesele Fondului în justiţie în scopul remedierii acestui aspect.
Vă rugăm să regăsiţi, ataşat, anunţul privind plata dividendelor.
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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COMUNICAT DE PRESĂ
cu privire la plata dividendelor
SC Fondul Proprietatea S.A. a hotărât următoarele cu privire la plata dividendelor aferente
exerciţiului financiar 2011 în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, desfăşurată în
data de 25 Aprilie 2012.
• Acţionarii înregistraţi ai SC Fondul Proprietatea S.A. care deţin acţiuni la data de
14.05.2012, aprobată ca dată de înregistrare, au dreptul la dividende aferente anului
financiar 2011;
• Dividendul brut este de 0,03854 lei pentru o acţiune, impozitul pe dividende aferent va fi
reţinut la sursă în cotele legale prevăzute;
• Acţionarii pot solicita dividendele începând cu 29 iunie 2012, prin intermediul BRD Groupe Societe Generale (în numerar sau prin virament bancar).
Modalităţi de plată a dividendelor:
1. Exclusiv pentru persoane fizice - plăţile pot fi primite în numerar la orice sucursală BRD,
în orice agenţie a BRD - Groupe Société Générale din România (o listă a sucursalelor BRD
poate fi găsită pe website-ul BRD www.brd.ro şi pe website-ul Fondului Proprietatea
www.fondulproprietatea.ro). Pentru a putea solicita plata dividendelor trebuie
prezentată cartea de identitate românească (este acceptat atât formatul nou, cât şi cel
vechi) sau paşaportul (pentru cetăţeni străini).
2. Atât pentru persoane fizice cât şi pentru persoane juridice: prin transfer bancar - prin
completarea formularului ataşat de cerere de plată. Formularul trebuie să fie însoţit de
documentele aferente indicate în formular. Acest formular şi documentele anexe poate fi
depus personal la orice ghişeu BRD, în orice agenţie a BRD - Groupe Société Générale.
Acţionarii şi băncile custode/SSIF-uri pot trimite documentele prin poştă către: BRD GSG, Direcţia Titluri, Strada Biharia, nr. 67-77, Clădirea Metav, A2, Sector 1, Bucureşti,
România sau prin e-mail la adresa titluri@brd.ro**
3. Documentele transmise de acţionarii rezidenţi prin poştă trebuie să fie legalizate.
4. Documentele transmise de acţionarii nerezidenţi prin poştă trebuie să fie legalizate şi
apostilate.
**cererile de plată transmise prin e-mail şi documentele suport pot fi acceptate doar dacă sunt
semnate cu un certificat digital valabil emis de un furnizor de servicii de certificare din
România, acreditat conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, şi marcate
temporal, conform Legii 451/2004 privind marca temporală. Documentele purtând semnătura
electronică în condiţiile de mai sus pot fi trimise la adresa: titluri@brd.ro.
Toate cerererile de plată prin virament bancar vor fi procesate numai după primirea formularului
„Cererea de plată prin virament bancar pentru persoane fizice” sau a formularului „Cererea de
plată prin virament bancar pentru persoane juridice” şi acolo unde este cazul, documentaţia
necesară menţionată în aceste formulare. Aceste formulare pot fi găsite pe
http://www.fondulproprietatea.ro sau http://www.brd.ro incepand cu 25 iunie 2012 sau pot fi
solicitate la orice agenţie BRD - Groupe Société Générale.
În cazul acţionarilor nerezidenţi, în măsura în care există un tratat de evitare a dublei impuneri
încheiat între România şi ţara de reşedinţă, trebuie prezentat un certificat de rezidenţă fiscală
valabil emis în 2012 (original sau copie legalizată), împreună cu o traducere legalizată în limba
română a acestuia. Dacă cererea de plată nu este însoţită de certificatul de rezidenţă fiscală, va
fi reţinut un impozit de 16% din valoarea dividendelor brute plătibile către dumneavoastră.
Ulterior, se poate transmite către Fondul Proprietatea o solicitare de recuperare a impozitului cu
reţinere la sursă ce depăşeşte rata stabilită în tratat. Diferenţa de impozit cu reţinere la sursă
conform acestei solicitări se va rambursa dacă actionarul va transmite o cerere de rambursare şi
un certificat de rezidenţă fiscală valabil emis în 2012 (original sau copie legalizată), împreună cu
o traducere legalizată în limba română a acestuia.
Informaţii suplimentare puteţi solicita la adresa de e-mail titluri@brd.ro sau la telefon:
+4 021 200 8387, +4 021 200 8372 sau +4 021 200 8385.
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