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Evenimente importante de raportat – S.C. Fondul Proprietatea S.A. (Fondul) – Solicitare privind completarea
ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare şi Ordinare a Acţionarilor S.C. Fondul Proprietatea S.A. care
va avea loc în 25 aprilie 2012
Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom Sucursala Bucureşti („FTIML Bucureşti”), în
calitate de administrator unic şi societate de administrare a investiţiilor Fondului Proprietatea informează că în
data de 28 martie 2012, respectiv 29 martie 2012 a primit din partea The World Markets Umbrella Fund PLC,
Emerging Free Markets Country Fund, The Frontier Emerging Markets Fund, The Emerging Markets Country
Fund, Investable Emerging Markets Country Fund, Emerging BMI Markets Country Fund şi EM Plus CEF Fund,
care acţionează în mod concertat, în calitate de acţionari al Fondului deţinând mai mult de 5% din capitalul
social, o solicitare de completare a convocatorului Adunării Generale Extraordinare şi Ordinare a Acţionarilor SC
Fondul Proprietatea SA programată pentru data de 25 aprilie 2012, după cum urmează:
A.
1.

2.

3.

Pentru ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor („AGEA”):
Analizarea şi, dacă se consideră potrivit, adoptarea unei asemenea hotărâri după cum ar putea fi necesar
sau de dorit pentru a da deplină putere şi efect hotărârilor nr. 1 şi nr. 2 luate de AGEA la data de 6
septembrie 2010, inclusiv prin ratificare sau adoptare sau orice altă soluţie adecvată;
Analizarea şi, dacă se consideră potrivit, adoptarea unei asemenea hotărâri după cum ar putea fi necesar
sau de dorit pentru a da deplină putere şi efect oricăror şi tuturor celorlalte hotărâri (altele decât
hotărârile nr. 1 şi nr. 2 din 6 septembrie 2010) luate de AGEA în perioada cuprinsă între 6 septembrie
2010 şi 24 aprilie 2012, inclusiv prin ratificare sau adoptare sau orice altă soluţie adecvată;
Analizarea şi, dacă se consideră potrivit, adoptarea unei asemenea hotărâri după cum ar putea fi necesar
sau de dorit pentru a da deplină putere şi efect:
(i)
Actului Constitutiv al S.C. Fondul Proprietatea S.A. în forma aprobată prin Hotărârea nr. 1 a AGEA
din 6 septembrie 2010;
(ii)
fiecărei modificări la acest Act Constitutiv de la data la care această modificare a fost aprobată
de către AGEA respectivă; şi
(iii)
tuturor operaţiunilor şi actelor încheiate de sau în numele S.C. Fondul Proprietatea S.A. în
conformitate cu prevederile acestui Act Constitutiv după cum a fost ulterior modificat;
inclusiv prin ratificare sau adoptare sau orice altă soluţie adecvată.
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B.
1.
2.

3.

4.

Pentru ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor („AGOA”):
Analizarea şi, dacă se consideră potrivit, adoptarea unei asemenea hotărâri după cum ar putea fi necesar
sau de dorit pentru a da deplină putere şi efect hotărârilor nr. 8 şi nr. 9 luate de AGOA din 6 septembrie
2010, inclusiv prin ratificare sau adoptare sau orice altă soluţie adecvată;
Analizarea şi, dacă se consideră potrivit, adoptarea unei asemenea hotărâri după cum ar putea fi necesar
sau de dorit pentru a da deplină putere şi efect oricăror alte hotărâri (altele decât hotărârile nr. 8 şi nr. 9
din 6 septembrie 2010) luate de AGOA în perioada cuprinsă între 6 septembrie 2010 şi 24 aprilie 2012,
inclusiv prin ratificare sau adoptare sau orice altă soluţie adecvată;
Analizarea şi, dacă se consideră potrivit, adoptarea unei asemenea hotărâri după cum ar putea fi necesar
sau de dorit pentru a da deplină putere şi efect prevederilor Contractului de Administrare încheiat la data
de 25 februarie 2010 între S.C. Fondul Proprietatea S.A. şi Franklin Templeton Investment Management
Limited, aprobat de AGOA în baza hotărârii nr. 2 din data de 10 februarie 2010, cu modificările ulterioare
şi numirii Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala Bucureşti drept
administrator unic al S.C. Fondul Proprietatea S.A. şi ca societate de administrare a investiţiilor în baza
Legii 297/2004 referitoare la piaţa de capital, inclusiv prin ratificare şi / sau confirmare sau orice altă
soluţie adecvată;
Analizarea şi, dacă se consideră potrivit, adoptarea unei asemenea hotărâri după cum ar putea fi necesar
sau de dorit pentru a da deplină putere şi efect tuturor actelor legale (inclusiv hotărârilor şi contractelor)
încheiate, adoptate sau emise în numele S.C. Fondul Proprietatea S.A. de către Franklin Templeton
Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala Bucureşti, precum şi a oricăror măsuri de
management/administrative adoptate şi/sau implementate, în calitatea sa de administrator unic al S.C.
Fondul Proprietatea S.A. şi de societate de administrare a investiţiilor în baza Legii 297/2004 privind piaţa
de capital de către Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala
Bucureşti în perioada cuprinsă între 6 septembrie 2010 şi 24 aprilie 2012, toate în măsura în care acestea
au fost efectuate, luate ori emise în conformitate cu şi în limitele Contractului de Administrare sus
menţionat, inclusiv prin ratificare şi / sau confirmare sau orice altă soluţie adecvată.

Vă rugăm să regăsiţi ataşate prezentului raport solicitările în copie scanată.
Potrivit prevederilor art. 1171 alineatul (1) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, „ Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul
sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social.”
Având în vedere cele menţionate anterior, Administratorul Fondului va îndeplini procedurile de completare a
convocatorului Adunării Generale Extraordinare şi Ordinare a Acţionarilor Fondului programate pentru 25 aprilie
2012 cu solicitările trimise de The World Markets Umbrella Fund PLC, Emerging Free Markets Country Fund, The
Frontier Emerging Markets Fund, The Emerging Markets Country Fund, Investable Emerging Markets Country Fund,
Emerging BMI Markets Country Fund şi EM Plus CEF Fund, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom Sucursala Bucureşti, în calitate de
administrator unic al S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.
Pentru Grzegorz Maciej KONIECZNY
Valeria NISTOR
Manager departament juridic
Împuternicită prin Decizia administratorului unic al S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., Franklin Templeton
Investment Management Ltd United Kingdom Sucursala Bucureşti nr. 8/28.03.2012
_____________________________________________________________________________________
S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., societate de investiţii de tip închis administrată în sistem unitar
Cu sediul in Strada Buzesti nr. 78-80, etajul 7, sector 1, Bucureşti, cod poştal 011017, România
Cod de Identificare Fiscală (CIF): 18253260, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/21901/2005
Inregistrat la Registrul de Evidenta a Operatorilor de Date cu Caracter Personal sub nr. 18668
Capital social subscris: 13.778.392.208 RON, Capital social vărsat: 13.412.554.856 RON
Tel.: + 40 21 200 9600; Fax: +40 21 200 9631; Email: investor.relations@fondulproprietatea.ro
Internet: www.fondulproprietatea.ro

