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Către: Bursa de Valori Bucureşti 
 Autoritatea de Supraveghere Financiară  
                London Stock Exchange 
 

Raport curent conform Art. 99 litera (s) din Codul Bursei de Valori Bucureşti Operator de Piaţă, 

Titlul II, Emitenţi şi Instrumente Financiare. 

Evenimente importante de raportat: 

Actualizare privind Oferta Publică de Cumpărare în legătură cu cel 

de-al şaselea program de răscumpărare  

Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom 

Sucursala Bucureşti („Administratorul Fondului”) în calitate de 

administrator unic şi societate de administrare a investiţiilor Fondul 

Proprietatea SA („Fondul”), doreşte să informeze acţionarii că, în 

considerarea ajustărilor majore recente a preţurilor de pe piaţa de 

capital, a luat decizia de a suspenda procesul privind derularea ofertei 

publice de cumpărare a acţiunilor proprii în cadrul celui de al şaselea 

program de răscumpărare („Oferta de Cumpărare”) pentru care a fost 

depusă o solicitare de aprobare la ASF în data de 14 ianuarie 2016, 

depunând astăzi o cerere de retragere a Ofertei.  

Această decizie este luată ca urmare a creşterii semnificative a 

volatilităţii pieţelor financiare la nivel global care s-a manifestat după 

data la care a fost depusă cererea de aprobare a Ofertei de 

Cumpărare. Pentru a se asigura că Oferta de Cumpărare este evaluată 

la un preţ adecvat în comparație cu preţul de piaţă, în scopul 

maximizării valorii pentru acţionarii Fondului, Administratorul Fondului 

va continua să urmărească îndeaproape evoluţiile pieţei şi este pregătit 

să reînceapă acest proces în momentul în care condiţiile de piaţă sunt 

mai favorabile.  

În plus, având în vedere cele de mai sus, Administratorul Fondului va 

relua în data de 28 ianuarie 2016 execuţia zilnică a programului de 

răscumpărare în ceea ce priveşte acţiunile listate pe Bursa de Valori 

Bucureşti şi GDR-urile listate pe London Stock Exchange.    

Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom Sucursala Bucureşti, în 

calitate de administrator unic al FONDUL PROPRIETATEA S.A.  

Oana Valentina Truta 
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