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Evenimente importante de raportat – S.C. Fondul Proprietatea S.A. (Fondul) – Hotărârile Adunării
Generale Extraordinare şi Ordinare ale Acţionarilor (AGEA şi AGOA) din data de 27 iunie 2012
Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom Sucursala Bucureşti, în calitate de
administrator unic şi societate de administrare a investiţiilor Fondului, prin prezenta, informează că, în
data de 27 iunie 2012 au avut loc la Hotel Radisson Blu din Bucureşti Adunarea Generală Extraordinară
a Acţionarilor SC Fondul Proprietatea SA începând cu ora 10.00 (ora Bucureştiului) şi Adunarea
Generală Ordinară a Acţionarilor SC Fondul Proprietatea SA începând cu ora 11.00 (ora Bucureştiului).
Şedinţa a fost prezidată de către dl. Grzegorz Maciej KONIECZNY, reprezentantul legal al Franklin
Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom Sucursala Bucureşti, în calitate de
administrator unic al S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.
În cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor acţionarii au decis să:
1.
Aleagă secretarul şedinţei dintre acţionarii Societăţii.
2.
Aprobe ordinea de zi AGEA.
3.
Aprobe admiterea şi introducerea acţiunilor emise de SC Fondul Proprietatea SA la
tranzacţionare pe piaţa reglementată a Bursei de Valori Varşovia şi înregistrarea la
Depozitarul Central al Valorilor Mobiliare din Polonia după cum urmează:
3.1. (i) Admiterea şi introducerea la tranzacţionare pe piaţa principală a Bursei de Valori
Varşovia a tuturor acţiunilor din clasa ordinară a acţiunilor SC Fondul Proprietatea SA, emise şi în
curs de emitere în limitele capitalului social, existente la data înregistrării cererilor pentru
admiterea acţiunilor pe piaţa principală a Bursei de Valori Varşovia şi pentru înregistrarea acestor
acţiuni la Depozitarul Central al Valorilor Mobiliare din Polonia, ca listare secundară administrativă
şi (ii) toate acţiunile şi etapele necesare pentru finalizare vor fi luate de către Societate în scopul
implementării punctului (i) de mai sus, inclusiv întocmirea şi publicarea memorandumului pentru
listare şi execuţia şi depunerea tuturor documentelor necesare, cum ar fi formularele necesare
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pentru admiterea şi introducerea acţiunilor Societăţii la listare pe piaţa reglementată a Bursei de
Valori Varşovia.
3.2. (i) Toate acţiunile din clasa ordinară a acţiunilor Societăţii emise şi în curs de emitere
în limita capitalului social, existente la data înregistrării cererilor pentru admiterea acţiunilor pe
piaţa principală a Bursei de Valori Varşovia şi pentru înregistrarea acestor acţiuni la Depozitarul
Central al Valorilor Mobiliare din Polonia vor fi înregistrate la Depozitarul Central al Valorilor
Mobiliare din Polonia, cu sediul social în Varşovia (în poloneză: Krajowy Depozyt Papierów
Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie), înregistrarea fiind efectuată cu scopul listării
secundare administrative pe piaţă principală a Bursei de Valori din Varşovia a tuturor acţiunilor
Societăţii menţionate anterior şi va fi obiectul contractului pentru înregistrarea acţiunilor la
Depozitarul Central al Valorilor Mobiliare din Polonia menţionat anterior şi (ii) Societatea va lua
toate celelalte acţiuni şi măsuri necesare în vederea finalizării, inclusiv acţiunile cu scopul stabilirii
tuturor legăturilor de decontare şi compensare [directe sau indirecte (prin intermediari), după caz]
şi numirea custozilor, dacă este necesar.
3.3. Administratorul Unic al Societăţii este împuternicit: (i) să pregătească întreaga
documentaţie, inclusiv să întocmească, să semneze, să depună şi să înregistreze toate documentele
necesare pentru sau în legătură cu admiterea şi introducerea la tranzacţionare pe piaţa
reglementată a Bursei de Valori Varşovia a tuturor acţiunilor Societăţii din clasa ordinară şi
înregistrarea lor la Depozitarul Central al Valorilor Mobiliare din Polonia, (ii) să solicite toate
aprobările legale necesare în acest scop, (iii) să deruleze campanii promoţionale în legătură cu
admiterea şi introducerea acţiunilor Societăţii la tranzacţionare pe piaţa principală a Bursei de
Valori Varşovia ca piaţă secundară şi (iv) să desfăşoare orice alte acţiuni care ar fi necesare sau
recomandate pentru a asigura îndeplinirea efectivă a acţiunilor menţionate la punctele 3.1 şi 3.2
de mai sus, în special prin acordarea oricărei împuterniciri; această împuternicire dată
Administratorului Unic al Societăţii este valabilă până la 31 decembrie 2012.
3.4. Aprobarea formularelor pentru admiterea şi introducerea acţiunilor emise de Societate
la tranzacţionare pe piaţa principală a Bursei de Valori Varşovia.
3.5. Confirmarea faptului că acţiunile emise de SC Fondul Proprietatea SA la care se face
referire la punctele 3.1 şi 3.2 de mai sus sunt dematerializate în sensul prevăzut de Legea 31/1990
şi sunt înregistrate la Depozitarul Central din România.
3.6. Numirea intermediarului (sau a consorţiului intermediarilor) care va lucra cu
Administratorul Unic al Societăţii în vederea admiterii şi introducerii acţiunilor Societăţii la
trazacţionare pe piaţa reglementată a Bursei de Valori Varşovia. Administratorul Unic va prezenta
propunerea sa, în acelaşi timp cu planul detaliat pentru listarea secundară, până la 25 mai 2012.
3.7. Aprobarea costurilor asociate cu serviciile intermediarului (sau ale consorţiului
intermediarilor) menţionat la punctul 3.6. Administratorul Unic va prezenta propunerea sa, în
acelaşi timp cu planul detaliat pentru listarea secundară, până la 25 mai 2012.
4. Aprobe mandatarea, cu posibilitatea de a delega această iîputernicire, 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 şi la orice alte instituţii publice.
5. Aprobe data de 16 iulie 2012 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin.
(1) din Legea nr. 297/2004.
În cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor acţionarii au decis să:
1. Aleagă secretarul şedinţei dintre acţionarii Societăţii.
2. Aprobe ordinea de zi a AGOA.
3. Aprobe bugetul pentru implementarea admiterii şi introducerii la tranzacţionare pe piaţa
principală a Bursei de Valori Varşovia a tuturor acţiunilor din clasa ordinară de acţiuni emise de
SC Fondul Proprietatea SA şi cele în curs de emitere în limita capitalului social înregistrării
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4.
5.
6.

7.

8.

cererilor pentru admiterea acţiunilor pe piaţa principală a Bursei de Valori Varşovia şi pentru
înregistrarea acestor acţiuni la Depozitarul Central al Valorilor Mobiliare din Polonia.
Aprobe modificarea bugetului Societăţii aferent anului 2012.
Aprobe încheierea Actului adiţional nr. 1 la Contractul de audit financiar dintre Deloitte Audit
SRL, în calitate de auditor financiar, şi SC Fondul Proprietatea SA, în calitate de client.
Aprobe angajarea, în numele şi pe seama Societăţii, de evaluatori independenţi pentru
evaluarea unor anumite participaţii ale Societăţii în societăţi nelistate, cu scopul utilizării
valorilor rezultate din rapoartele de evaluare în calculul valorii activului net al Societăţii,
precum şi pentru testele de depreciere efectuate la întocmirea situaţiilor financiare IFRS,
costul acestor rapoarte de evaluare fiind suportat de către Societate. Administratorul Unic este
împuternicit să ia toate măsurile necesare ducerii la îndeplinire a acestei decizii, după cum
consideră necesar pentru beneficiul Societăţii, cu aprobarea prealabilă a Comitetului
Reprezentanţilor.
Aprobe mandatarea, cu posibilitatea de a delega această împuternicire, dlui. Grzegorz Maciej
Konieczny, ca reprezentant legal al Franklin Templeton Investment Management Limited
United Kingdom, Sucursala Bucureşti să semneze hotărârile acţionarilor, precum şi orice alte
documente aferente acestora şi să efectueze toate procedurile şi formalităţile prevăzute de
lege în scopul îndeplinirii hotărârilor acţionarilor, inclusiv formalităţile de publicare şi
înregistrare ale acestora la Oficiul Registrului Comerţului şi la orice alte instituţii publice.
Aprobe data de 16 iulie 2012 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238
alin.(1) din Legea nr. 297/2004.

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