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

Raport curent conform art. 113 pct. A, alin. (1) lit. b) din Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor 

Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, cu modificările şi completările 

ulterioare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a art. 99 lit. a) din Codul Bursei de 

Valori Bucureşti Operator de Piaţă, Titlul II, Emitenţi şi Instrumente Financiare 

Evenimente importante de raportat: 

Convocator al Adunărilor Generale Extraordinară şi Ordinară ale 

Acţionarilor Fondul Proprietatea S.A. care vor avea loc în data de 31 

octombrie 2016 

Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom 

Sucursala Bucureşti, în calitate de administrator de investiţii al Fondul 

Proprietatea S.A., prin prezenta, publică Convocatorul Adunării Generale 

Extraordinare („AGEA”) şi al Adunării Generale Ordinare („AGOA”) ale 

Acţionarilor Fondul Proprietatea S.A. convocate pentru data de 31 

octombrie 2016, aprobat de Comitetul Reprezentanţilor în 21 septembrie 

2016 şi ataşat ca Anexă la prezentul raport.  

Ambele adunări vor avea loc la Hotel “JW Marriott”, Sala „Constanța”, 

Calea 13 Septembrie nr. 90, Sector 5, Cod Poștal 050726, București, 

România, începând cu orele 13:00 (ora României) în cazul AGEA şi 

orele 14:00 (ora României) în cazul AGOA. 

 

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LTD. UNITED KINGDOM SUCURSALA 
BUCUREŞTI în calitate de Administrator de Investiţii al FONDUL PROPRIETATEA S.A. 

 
Oana Valentina TRUŢA 
Reprezentant Legal 

Data raportului:  

21 septembrie 2016 

Denumirea entităţii 

emitente:  

Fondul Proprietatea S.A.  

Sediul social:   

Str. Buzeşti nr. 78-80, etaj 7, 

sector 1, Bucureşti, 011017 

Numărul de telefon/fax:  

Tel:  + 40 21 200 9600 

Fax: + 40 21 200 9631 

Codul unic de înregistrare 

la Oficiul Registrului 

Comerţului:  

18253260 

Număr de ordine în 
Registrul Comerţului:  
J40/21901/2005 
 
Capital social subscris: 
9.320.973.180,85 RON 
 
Capital social vărsat:                                                                  
9.011.732.683,35 RON 
 
Număr de acţiuni emise: 
10.965.850.801 
 
Număr de acţiuni plătite:                                                                  
10.602.038.451 
 
Piaţa reglementată pe care 
se tranzacţionează valorile 
mobiliare emise:   
 
Acțiuni pe Bursa de Valori 
Bucureşti 
 
GDR-uri pe London Stock 
Exchange 
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CONVOCATOR AL ADUNĂRILOR GENERALE EXTRAORDINARE ȘI ORDINARE  

ALE ACŢIONARILOR FONDUL PROPRIETATEA S.A. 
 
 
Franklin Templeton International Services S.à r.l., o societate cu răspundere limitată, ce se califica drept 
administrator de fonduri de investiții alternative în conformitate cu articolul 5 din Legea din Luxemburg din 
data de 12 iulie 2013 referitoare la administratorii de fonduri de investiții alternative, autorizata de 
Commission de Surveillance du Secture Financiere sub nr. A00000154/21.11.2013, cu sediul social în L-
1246 Luxemburg, 8A rue Albert Borschette, înregistrată în Registrul Comerțului și Societăților din 
Luxemburg sub numărul B36.979 si in Registrul Autorității de Supraveghere Financiara din Romania sub 
numărul PJM07.1AFIASMDLUX0037/10.03.2016, in calitate de administrator de fond de investiții 
alternative si administrator unic al FONDUL PROPRIETATEA S.A., o societate pe acțiuni înmatriculată in 
Romania ce se califica drept fond de investiții alternativ, cu sediul social în Bucureşti, Strada Buzeşti, nr. 
78-80, etaj 7, sector 1, România, înregistrată la Registrul Comerţului Bucureşti sub numărul 
J40/21901/2005, CUI 18253260, având capitalul social subscris în cuantum de 9.320.973.180,85 RON, 
capitalul social vărsat în cuantum de 9.011.732.683,35 RON și un număr total de drepturi de vot la data 
de 31 august 2016 de 10.313.668.344  (Societatea/FP), 

 
Având în vedere 

 
 Prevederile art. 12 - 13 ale Actului Constitutiv al Societăţii în vigoare; 

 
 Prevederile Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

(Legea nr. 31/1990); 
 

 Prevederile Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare 
(Legea nr. 297/2004); 

 
 Prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament 

colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 297/2004; 

 
 Prevederile Regulamentului CNVM nr. 1 din 2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, 

cu modificările şi completările ulterioare (Regulamentul nr. 1/2006); 
 

 Prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în 
cadrul adunărilor generale ale societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare 
(Regulamentul nr. 6/2009); 

 
 Prevederile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiara nr. 4/2013 privind acţiunile suport 

pentru certificate de depozit (Regulamentul nr. 4/2013); 
 

 Prevederile art. 21 din Regulamentul CNVM nr. 4/2010 privind înregistrarea la CNVM şi funcţionarea 
societăţii „Fondul Proprietatea” S.A., precum şi tranzacţionarea acţiunilor emise de aceasta. 

 
CONVOACĂ:  

 
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Fondul Proprietatea S.A. pentru data de 31 octombrie 
2016, ora 13:00 (ora României), la Hotel “JW Marriott”, Sala „Constanța”, Calea 13 Septembrie nr. 90, 
Sector 5, Cod Poștal 050726, București, România (AGEA), și 
  
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Fondul Proprietatea S.A. pentru data de 31 octombrie 2016, 
ora 14:00 (ora României), la Hotel “JW Marriott”, Sala „Constanța”, Calea 13 Septembrie nr. 90, Sector 
5, Cod Poștal 050726, București, România (AGOA). 
 
Doar persoanele care sunt înregistrate ca acţionari ai Societăţii la data de 13 octombrie 2016 (Data de 
Referinţă) în registrul acţionarilor ţinut de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa şi vota în 
cadrul AGEA si AGOA.  



_____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________  

FONDUL PROPRIETATEA S.A., Fond de Investitii Alternative  •  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 9.320.973.180,85 RON, Capital social vărsat: 9.011.732.683,35 RON •  Tel.: + 40 21 200 9600; Fax: +40 21 200 9631; Email: office@fondulproprietatea.ro, Internet: 
www.fondulproprietatea.ro 

 

 
A. Ordinea de zi a AGEA este următoarea: 
 
1. Aprobarea reducerii capitalului social subscris al Fondul Proprietatea S.A. de la 8.562.968.634,10 

RON la 5.742.226.025,22 RON prin reducerea valorii nominale a acţiunilor Fondul Proprietatea S.A. 
de la 0,85 RON la 0,57 RON, si astfel aprobarea mecanismului de reducere care incorporează doua 
operațiuni (acoperire pierdere contabila si distribuții către acționari) descrise mai jos după cum 
urmează: 
 
1.1. Aprobarea acoperirii pierderii contabile cumulate astfel cum este reflectata in situațiile 

financiare ale Fondul Proprietatea S.A. la 31 decembrie 2015 in cuantum de 
2.473.157.471,66 RON, in conformitate cu art. 207 alin. (1) litera (b) din Legea nr. 31/1990, 
folosind: 
- 156.118.900,08 RON din Alte Rezerve, 
- 2.317.038.571,58 RON din capitalul social subscris,  

prin reducerea capitalului social subscris al Fondul Proprietatea S.A. de la 8.562.968.634,10 
RON la 6.245.930.062,52 RON prin reducerea valorii nominale a acţiunilor Fondul 
Proprietatea S.A. de la 0,85 RON la 0,62 RON. 
 

1.2. Aprobarea reducerii capitalului social subscris al Fondul Proprietatea S.A. de la 
6.245.930.062,52 RON la 5.742.226.025,22 RON prin reducerea valorii nominale a acţiunilor 
Fondul Proprietatea S.A. de la 0,62 RON la 0,57 RON. Reducerea este justificată de 
optimizarea capitalului social al Fondul Proprietatea S.A., implicând restituirea către acţionari 
a unei cote-părţi din aporturi, proporţional cu deţinerea lor în capitalul social vărsat al Fondul 
Proprietatea S.A.. Reducerea capitalului social este realizată în temeiul art. 207 alin. (2) litera 
(b) din Legea nr. 31/1990. Astfel, acționarii aproba plata către acţionarii înregistraţi ca atare la 
Data de Înregistrare a acestei AGEA a 0,05 RON/acţiune, proporţional cu deţinerea lor în 
capitalul social vărsat al Fondul Proprietatea S.A.. Plata va începe la Data Plății a acestei 
AGEA, sub rezerva îndeplinirii Condițiilor (astfel cum sunt definite mai jos). 

 
După reducerea capitalului social descrisă mai sus, capitalul social subscris al Fondul Proprietatea 
S.A. va avea valoarea de 5.742.226.025,22 RON, împărţit în 10.074.080.746 acţiuni ordinare, fiecare 
cu o valoare nominală de 0,57 RON.  

 
Aprobarea modificării art. 7 alin. (1) din Actul Constitutiv al Fondul Proprietatea S.A. după cum 
urmează: „(1) Capitalul social subscris al Fondul Proprietatea este în valoare de 5.742.226.025,22 
RON, împărţit în 10.074.080.746 de acţiuni nominative, ordinare, cu o valoare nominală de 0,57 
RON fiecare. Calitatea de acţionar al Fondul Proprietatea se atestă prin extras de cont eliberat de 
către Depozitarul Central S.A.” 
 

Aprobarea modificării art. 9 alin. (2) din Actul Constitutiv al Fondul Proprietatea S.A. după cum 
urmează: “(2) Valoarea nominală a unei acţiuni este de 0,57 RON”. 
 
Prezenta reducere a capitalului social subscris de la 8.562.968.634,10 RON la 5.742.226.025,22 
RON va fi efectivă după îndeplinirea următoarelor condiții („Condiții”): 
 
(i) această hotărâre este publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a pentru o 

perioadă de cel puțin două luni; 
 

(ii) Autoritatea de Supraveghere Financiară (“ASF”) avizează modificarea art. 7 alin. (1) si art. 
9 alin. (2) din Actul Constitutiv al Fondul Proprietatea S.A., astfel cum au fost aprobate de 
acționari în această adunare, dacă va fi prevăzut astfel de legislația sau reglementările 
aplicabile; 
 

(iii) reducerea capitalului social aprobată de acționari în data de 11 octombrie 2016 este 
efectiva; 

 
(iv) hotărârea acționarilor de aprobare a acestei reduceri a capitalului social este înregistrata la 

Registrul Comerțului.  
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2. Aprobarea  modificării Actului Constitutiv al Fondul Proprietatea S.A. după cum urmează: 
 

2.1. Articolul 12 alin. (3) litera (h) se va modifica și va avea următorul conținut: 
“(h) Încheierea actelor de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanţie, având 
ca obiect active imobilizate ale Fondul Proprietatea S.A., a căror valoare depăşeşte, individual 
sau cumulat, pe durata unui exerciţiu financiar 20% din totalul activelor imobilizate ale Fondul 
Proprietatea  S.A., mai puţin creanţele”. 

 
2.2. Articolul 16 alin. (2) se va modifica și va avea următorul conținut: 

“(2) Preşedintele Comitetului Reprezentanţilor sau, în cazul absenţei acestuia, un membru al 
Comitetului Reprezentanţilor desemnat prin vot de ceilalţi membri pentru conducerea şedinţei 
asigură buna desfăşurare a şedinţelor acestuia. Şedinţele Comitetului Reprezentanţilor vor 
avea loc la sediul Fondul Proprietatea  S.A., sau in alte locații astfel cum se agreează de către 
membrii Comitetului Reprezentanților, sau prin mijloace de comunicare electronică la distanta 
(e.g. telefon, videoconferință)”. 

 
2.3. Articolul 17 alin. (16) se va modifica și va avea următorul conținut: 

“(16) Propune adunării generale a acționarilor aprobarea prealabilă sau respingerea încheierii 
actelor de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanţie, având ca obiect 
active imobilizate ale Fondul Proprietatea  S.A., a căror valoare depăşeşte, individual sau 
cumulat, pe durata unui exerciţiu financiar 20% din totalul activelor imobilizate ale Fondul 
Proprietatea  S.A., mai puţin creanţele”. 

 
2.4. Articolul 21 alin. (4), punctele (ix) si (x) se vor modifica și vor avea următorul conținut: 

“(ix) pe baza propunerii Comitetului Reprezentanților, să supună aprobării adunării generale 
extraordinare a acționarilor încheierea actelor de dobândire, înstrăinare, schimb sau de 
constituire în garanţie, având ca obiect active imobilizate ale Fondul Proprietatea  S.A., a 
căror valoare depăşeşte, individual sau cumulat, pe durata unui exerciţiu financiar 20% din 
totalul activelor imobilizate ale Fondul Proprietatea  S.A., mai puţin creanţele. 
(x) să încheie acte de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanţie, având ca 
obiect active imobilizate ale Fondul Proprietatea S.A., a căror valoare nu depăşeşte, individual 
sau cumulat, pe durata unui exerciţiu financiar 20% din totalul activelor imobilizate ale Fondul 
Proprietatea S.A., mai puţin creanţele, fără aprobarea adunării generale ordinare sau 
extraordinare a acționarilor”. 

 
Dacă acționarii Fondul Proprietatea S.A. vor vota pentru modificarea Actului Constitutiv descrisa mai sus, 
aceasta va intra în vigoare după ce va fi avizată de către ASF, dacă va fi prevăzut astfel de legislația și 
reglementările aplicabile. 

 
3. Având în vedere prevederile Articolului 12 alin. (3) litera (h) din Actul Constitutiv și ale Articolului 241 

alin. (1) din Legea nr. 297/2004, acționarii autorizează administratorul unic să încheie orice acte de 
dispoziție cu privire la orice dețineri în societățile din portofoliu ale Fondul Proprietatea S.A., care în 
mod individual sau cumulat, pe durata exerciţiului financiar 2017, depășesc 20% din totalul activelor 
imobilizate, mai puţin creanţele, după cum urmează:   

 
Administratorul unic este împuternicit să ia toate măsurile necesare care vor fi cerute pentru 
încheierea acestor acte de dispoziție, inclusiv prin angajarea de intermediari, consultanți sau avocați 
dacă va fi necesar. Valoarea tranzacției contemplate prin prezentul mandat sau ale tranzacțiilor 
privite în mod cumulat (dacă va fi cazul) încheiate în cadrul prezentului mandat, nu va depăși 30% în 
anul financiar 2017, din totalul activelor imobilizate, mai puţin creanţele, ale Fondul Proprietatea S.A.. 
Această autorizație expiră la data de 31 decembrie 2017.  
 

4. Ratificarea și aprobarea tuturor hotărârilor AGEA și a tuturor actelor juridice (inclusiv hotărâri, decizii, 
convocări ale tuturor AGEA și contracte) încheiate, adoptate și emise în numele Fondul Proprietatea 
S.A. prin administratorul său unic si/sau administratorul de fond de investiții alternative, între 6 
septembrie 2010 și 30 octombrie 2016, precum și aprobarea și ratificarea oricăror documente, acțiuni 
și operațiuni de implementare în baza acestora, inclusiv privind administrarea Fondul Proprietatea 
S.A. în sistem unitar, precum și aprobarea tuturor modificărilor Actului Constitutiv aprobate de către 
toate adunările generale extraordinare ale acționarilor între 6 septembrie 2010 și 30 octombrie 2016, 
astfel cum au fost avizate de ASF. 
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5. În conformitate cu Articolul 129

2 
din Regulamentul nr. 1/2006, aprobarea datei de: 

 
(i) 6 martie 2017 ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile Articolul 2 alineatul 

(2) litera f
1
) din Regulamentul nr. 1/2006; 

  
(ii) 7 martie 2017 ca Dată de Înregistrare, calculată în conformitate cu prevederile 

Articolului 238 alineatul (1) din Legea nr. 297/2004;  
 
(iii) 27 martie 2017 ca Data Plății, astfel cum este definită de Articolul 2 litera g) din 

Regulamentul nr. 6/2009. 
 

6. Împuternicirea, cu posibilitate de substituire, a lui Grzegorz Maciej KONIECZNY pentru a semna 
hotărârile acționarilor, precum și forma modificată și actualizată a Actului Constitutiv și orice alte 
documente în legătură cu acestea și pentru a îndeplini toate procedurile și formalitățile prevăzute de 
lege în scopul implementării hotărârilor acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a 
acestora la Registrul Comerțului sau la orice altă instituție publică. 

 
B. Ordinea de zi a AGOA este următoarea: 
 

1. Prezentarea Raportului privind Performanța, aferent perioadei 1 iulie 2015 – 30 iunie 2016, 
întocmit de administratorul de fond de investiții alternative. 
 

2. Prezentarea Raportului de Analiză întocmit de Comitetului Reprezentanților în legătură cu 
Raportul privind Performanța întocmit de administratorul de fond de investiții alternative pentru 
perioada 1 iulie 2015 – 30 iunie 2016. 
 

3. În conformitate cu prevederile Articolului 9.7 din Contractul de Administrare din data de 2 
noiembrie 2015 încheiat intre Fondul Proprietatea  S.A. si Franklin Templeton International 
Services S.à r.l. (“Contractul de Administrare”), acționarii decid asupra continuării sau nu a 
mandatului Franklin Templeton International Services S.à r.l. în calitate de administrator de fond 
de investiții alternative și administrator unic al Fondul Proprietatea S.A. după cum urmează: 
 
3.1. Aprobarea continuării mandatului actual al Franklin Templeton International Services S.à 
r.l. în calitate de administrator de fond de investiții alternative și administrator unic al Fondul 
Proprietatea S.A.. 

 
3.2. Dacă punctul 3.1. nu este aprobat de către acționari, aprobarea: 
 

(a) încetării concomitente a mandatului Franklin Templeton International Services 
S.à r.l. de administrator de fond de investiții alternative și administrator unic al Fondul 
Proprietatea S.A. și a Contractului de Administrare, începând cu data care survine prima 
dintre: (i) numirea unui nou administrator de fond de investiții alternative și administrator 
unic al Fondul Proprietatea S.A. în conformitate cu prevederile Contractului de 
Administrare și (ii) 1 mai 2017, și a 
 
(b) procedurii de selecție a unui nou administrator de fond de investiții alternative și 
administrator unic al Fondul Proprietatea S.A., astfel cum este descrisă în materialele de 
prezentare. (vot secret) 

 
4. Aprobarea bugetului Fondul Proprietatea S.A. aferent anului 2017, în conformitate cu materialele 

de prezentare.  
 

5. Numirea DELOITTE AUDIT S.R.L., cu sediul social în București, strada Nicolae Titulescu nr. 4-8, 
etaj 3, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/6775/1995, Cod de Înregistrare 
Fiscală RO7756924, în calitate de auditor financiar al Fondul Proprietatea S.A., stabilind durata 
contractului de audit financiar pentru perioada cuprinsă între data aprobării acestei hotărâri și 31 
august 2017; stabilirea obiectului contractului de audit financiar: auditarea situațiilor financiare 
ale Fondul Proprietatea S.A. pentru anul încheiat la 31 decembrie 2016 (situațiile financiare 
întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară astfel cum au 
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fost adoptate de Uniunea Europeana) și stabilirea nivelului de remunerare a auditorului financiar 
pentru exercițiul financiar curent (remunerația este inclusă în contractul de servicii financiare de 
audit pus la dispoziția acționarilor, la sediul Fondul Proprietatea S.A. și pe pagina sa de internet, 
împreună cu restul documentației). (vot secret)    
 

6. Ratificarea și aprobarea tuturor hotărârilor AGOA și a tuturor actelor juridice (inclusiv hotărâri, 
convocări ale tuturor AGOA și contracte) încheiate, adoptate sau emise în numele Fondul 
Proprietatea SA prin administratorul său unic si/sau administratorul de fond de investiții 
alternative, precum și a oricăror măsuri de conducere/administrare adoptate și/sau implementate 
de administratorul său unic si/sau administratorul de fond de investiții alternative, ori aprobate 
sau încheiate in perioada 6 septembrie 2010 si 30 octombrie 2016.   
 

7. În conformitate cu Articolul 129
2 
din Regulamentul nr. 1/2006, aprobarea datei de: 

 
(i) 6 martie 2017 ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile Articolul 2 alineatul 

(2) litera f
1
) din Regulamentul nr. 1/2006; 

  
(ii) 7 martie 2017 ca Dată de Înregistrare, calculată în conformitate cu prevederile 

Articolului 238 alineatul (1) din Legea nr. 297/2004;  
 
(iii) 27 martie 2017 ca Data Plății, astfel cum este definită de Articolul 2 litera g) din 

Regulamentul nr. 6/2009. 
 

8. Împuternicirea, cu posibilitate de substituire, a lui Grzegorz Maciej KONIECZNY pentru a semna 
hotărârile acţionarilor, precum şi orice alte documente în legătură cu acestea şi pentru a îndeplini 
toate procedurile şi formalităţile prevăzute de lege în scopul implementării hotărârilor acţionarilor, 
inclusiv formalităţile de publicare şi înregistrare a acestora la Registrul Comerţului sau la orice 
altă instituţie publică.  

*** 

INFORMAȚII GENERALE CU PRIVIRE LA AGEA & AGOA  

Dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi. Dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre 
pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi. 
 
În conformitate cu prevederile art. 117

1
 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, art. 7 alin. (1) din Regulamentul 

nr. 6/2009 şi cu prevederile art. 13 alin. (5) din Actul Constitutiv al Societăţii, unul sau mai mulţi acţionari 
reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social al Societăţii, pot solicita 
Administratorului Unic al Societăţii introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a 
AGEA/AGOA şi/sau prezentarea de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi 
incluse pe ordinea de zi a AGEA/AGOA.  
 
Aceste solicitări formulate de acţionari trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:  
a) în cazul acționarilor persoane fizice să fie însoțite de copiile actelor de identitate ale acționarilor 

(actele de identitate prezentate de acţionari trebuie să permită identificarea acestora în registrul 
acționarilor Societății ţinut de Depozitarul Central SA), iar în cazul acționarilor persoane juridice 
să fie însoțite de: 

 un certificat constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul 
Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către 
o autoritate competentă din statul în care acţionarul este înmatriculat legal, cu o vechime de cel 
mult 12 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale, care să permită 
identificarea acestora în registrul acționarilor al Societății ţinut de Depozitarul Central SA;  

 calitatea de reprezentant legal va fi luata din registrul acționarilor primit de la Depozitarul Central 
SA; cu toate acestea, daca acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central SA in legătura cu 
reprezentantul sau legal (astfel încât registrul acționarilor la Data de Referință sa reflecte acest 
lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus trebuie sa facă 
dovada reprezentantului legal al acționarului;    

 documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât 
limba engleză, vor fi însoţite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română 
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sau în limba engleză. Societatea nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care 
atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului. Aceleași cerințe de identificare vor fi 
aplicabile și pentru reprezentantul legal al acționarilor care adresează întrebări privind punctele 
de pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor (AGA). 

b) să fie însoţite de o justificare și/sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare, şi  
c) să fie transmise şi înregistrate la sediul social al Societăţii din București, Str. Buzești, nr. 78-80, et. 

7, sector 1, cod poștal 011017, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, sau prin e-
mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura 
electronică, la adresa office@fondulproprietatea.ro, până la data de 10 octombrie 2016, ora 6:00 
PM (ora României). Ambele modalităţi de transmitere trebuie să conţină menţiunea scrisă în clar şi 
cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ ȘI ORDINARA A 
ACŢIONARILOR DIN DATA DE 31 OCTOMBRIE 2016”; şi să fie semnate şi ştampilate, după caz, 
de acţionari sau de reprezentanţii legali ai acestora. 

 
În vederea identificării și dovedirii calității de acționar a unei persoane care face propuneri pentru 
completarea ordinii de zi (sau care adresează întrebări în conformitate cu art. 13 din Regulamentul nr. 
6/2009), Societatea poate solicita respectivei persoane extrasul de cont din care rezultă calitatea de 
acţionar. 
 
Materiale informative şi întrebări privind ordinea de zi 
 
Fiecare acţionar, indiferent de participaţia deţinută la capitalul social al Societăţii, are dreptul să adreseze 
întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Întrebările vor fi transmise la sediul 
social al Societăţii din București, Str. Buzești, nr. 78-80, et. 7, sector 1, cod poștal 011017, sau la adresa 
de email office@fondulproprietatea.ro, astfel încât să fie recepţionate de către Societate până la data de 
27 octombrie 2016, ora 13:00 (ora României), cu menţiunea scrisă în clar şi cu majuscule „PENTRU 
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ ȘI ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 31 
OCTOMBRIE 2016”. Societatea va răspunde întrebărilor adresate de către acţionari în timpul adunării; 
răspunsurile pot fi date de asemenea în format întrebare-răspuns, disponibile pe pagina de Internet a 
Societăţii: www.fondulproprietatea.ro. 
 
Cerințele de identificare menţionate mai sus în cadrul secţiunii privind completarea ordinii de zi sunt 
aplicabile și pentru acţionarul persoană fizică şi/sau pentru reprezentantul legal al acționarului persoană 
juridică care adresează întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGA. 
 
Începând cu data de 23 septembrie 2016, procedura generală privind desfăşurarea adunărilor generale 
(care include procedura de vot prin reprezentant cu procură specială/generala, procedura care permite 
votul prin corespondenţă, procedura de urmat când pe ordinea de zi se afla puncte care necesita „votul 
secret”), va fi disponibilă în zilele lucrătoare, la sediul social al Societăţii din București, Str. Buzești, nr. 
78-80, et. 7, sector 1, cod poștal 011017, între orele 09:00 AM – 5:00 PM (ora României), precum şi pe 
pagina oficială de Internet a Societăţii: www.fondulproprietatea.ro. 
 
Începând cu data de 30 septembrie 2016, toate celelalte materiale de prezentare referitoare la 
problemele incluse pe ordinea de zi a AGEA/AGOA, precum și proiectele de hotărâri propuse spre 
adoptare adunării generale vor fi disponibile în zilele lucrătoare, la sediul social al Societăţii din București, 
Str. Buzești, nr. 78-80, et. 7, sector 1, cod poștal 011017, între orele 09:00 AM – 5:00 PM (ora 
României), precum şi pe pagina oficială de Internet a Societăţii: www.fondulproprietatea.ro. Acţionarii 
Societăţii pot obţine, la cerere, copii ale documentelor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a 
AGEA/AGOA.  
 
Participarea si votarea la şedinţele Adunărilor Generale  
 

Deținătorii de Certificate de Depozit  
 
In conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 4/2013, persoanele care dețin Certificate de Depozit 
având drept suport acțiuni emise de FP (“Global Depositary Receipts” in limba engleza, denumite in 
continuare GDR-uri) la Data de Referință pot vota in AGEA/AGOA prin intermediul emitentului de GDR 
(i.e. The Bank of New York Mellon – in continuare Emitentul GDR-urilor), care va avea calitatea de 
acționar in sensul si in scopul aplicării Regulamentului nr. 6/2009.    
 

http://www.fondulproprietatea.ro/
http://www.fondulproprietatea.ro/
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Emitentul GDR-urilor este responsabil integral pentru informarea corectă, completă şi la timp a 
deţinătorilor de GDR-uri, cu respectarea dispoziţiilor înscrise în documentele de emisiune a GDR-urilor, 
cu privire la documentele şi materialele informative aferente AGEA/AGOA puse la dispoziţia acţionarilor 
de către FP. 
 
Emitentul GDR-urilor votează în AGEA/AGOA în conformitate şi în limita instrucţiunilor deţinătorilor de 
GDR-uri (care au această calitate la Data de Referinţă), precum şi cu respectarea dispoziţiilor înscrise în 
documentele de emisiune a certificatelor de depozit. 
 
La calcularea cvorumului de prezenţă pentru AGEA/AGOA se iau în calcul numai acele acţiuni suport 
pentru care Emitentul GDR-urilor îşi exprimă votul în adunarea generală a acţionarilor, inclusiv prin 
exprimarea unor opţiuni de "abţinere", în conformitate cu instrucţiunile primite de la deținătorii de GDR-uri 
descrise mai sus. Emitentul GDR-urilor va comunica FP procentul de drepturi de vot aferente acţiunilor 
suport pentru care îşi va exprima votul în aceasta adunare generală a acţionarilor pana la data de 27 
octombrie 2016, ora 13:00 (ora României). 
 
Deţinătorii de GDR-uri vor transmite entităţii la care au deschis contul de GDR-uri instrucţiunile de vot cu 
privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a AGEA/AGOA, astfel încât respectivele informaţii să poată fi 
transmise Emitentului GDR-urilor. 
 
Emitentul GDR-urilor este responsabil integral pentru luarea tuturor măsurilor necesare, astfel încât 
entitatea care ţine evidenţa deţinătorilor de GDR-uri, intermediarii implicaţi în prestarea serviciilor de 
custodie pentru aceştia şi/sau orice alte entităţi implicate în evidenţa deţinătorilor GDR-uri să îi raporteze 
instrucţiunile de vot ale deţinătorilor de GDR-uri cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a 
AGEA/AGOA. 
 

Acționari 
 
Acţionarii înscrişi în registrul acţionarilor la Data de Referinţă pot participa la AGEA/AGOA şi pot vota 
după cum urmează: 
a) personal, în cadrul AGA – vot direct; 
b) prin reprezentant cu procură specială sau generala; sau  
c) prin corespondenţă.  
 
Votul direct 
 
Votul direct (personal) se exercită ulterior dovedirii identității de către acționar: 
 
a) în cazul persoanelor fizice acționar unic – prin prezentarea actului de identitate; actele de 

identitate prezentate de acţionari trebuie să permită identificarea acestora în lista acționarilor 
Societății la Data de Referință eliberată de Depozitarul Central SA; 
 

b) în cazul persoanelor fizice acționari colectivi – prin respectarea Procedurii privind organizarea și 
desfășurarea Adunărilor Generale ale Acţionarilor, disponibilă pe pagina de internet a Societății 
începând cu data de 23 septembrie 2016 (Condiţii speciale referitoare la acţionarii colectivi persoane 
fizice);  

 
c) în cazul persoanelor juridice, prin prezentarea:  

 certificatului constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul 
Comerțului sau a oricărui alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de 
către o autoritate competentă din statul în care acţionarul este înmatriculat legal, cu o vechime 
de cel mult 12 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale, care să permită 
identificarea acestora în lista acționarilor Societății la Data de Referință eliberată de Depozitarul 
Central SA;  

 calitatea de reprezentant legal va fi luata din registrul acționarilor de la Data de Referință, primit 
de la Depozitarul Central SA; cu toate acestea, daca acționarul nu a informat la timp Depozitarul 
Central SA in legătură cu reprezentantul sau legal (astfel încât registrul acționarilor la Data de 
Referință să reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare menționate 
mai sus trebuie sa facă dovada reprezentantului legal al acționarului; pentru Ministrul Finanțelor 
Publice calitatea de reprezentant legal se face cu Decretul de numire emis de Președintele 
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României, prezentându-se în acest sens o copie de pe Monitorul Oficial în care a fost publicat 
sau un extras de pe programul legislativ.  

 actului de identitate al reprezentantului legal (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport 
pentru cetățenii străini). 

 
Pentru toate situațiile menționate mai sus, documentele prezentate într-o limbă străină (mai puțin actele 
de identitate valabile pe teritoriul României, cu caractere latine) vor fi însoțite de traducerea în limba 
română sau engleză, excepție făcând documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite 
într-o limbă străină, alta decât limba engleză, care vor fi însoţite de o traducere realizată de un traducător 
autorizat, în limba română sau engleză. Societatea nu va solicita legalizarea sau apostilarea 
documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acţionarului. 
 
Formularul de procura 
 
Acționarii pot mandata alte persoane, cu excepția Administratorului de Fond de Investiții Alternative, 
Administratorului de Investiții sau angajaților acestora, membrilor CR, pentru a-i reprezenta și a vota în 
AGA pe baza unei procuri speciale sau generale, astfel cum e descris mai jos. Pentru mai multe detalii, 
va rugam sa consultați Procedura privind organizarea și desfășurarea Adunărilor Generale ale 
Acţionarilor, disponibilă pe pagina de internet a Societății începând cu data de 23 septembrie 2016. 
 

Votul prin reprezentant in baza unei procuri speciale 
 
O împuternicire specială poate fi acordată pentru o singură adunare generală, astfel cum este aceasta 
AGEA/AGOA şi va conţine instrucţiuni specifice de vot pentru respectiva adunare. Reprezentarea 
acţionarilor în AGEA/AGOA se poate face prin împuternicit, doar prin completarea şi semnarea 
corespunzătoare a formularului procurii speciale. Reprezentarea se va putea face atât prin alţi acţionari, 
cât şi prin terţe persoane. Acţionarii fără capacitate de exerciţiu sau cu capacitate de exerciţiu restrânsă 
pot acorda procură specială altor persoane. 
 
Procura specială va fi transmisă fie (i) în original, la sediul social al Societăţii din București, Str. Buzești, 
nr. 78-80, et. 7, sector 1, cod poștal 011017, fie (ii) prin e-mail cu semnătură electronică extinsă 
încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa: 
office@fondulproprietatea.ro, astfel încât aceasta să fie recepţionată de către Societate până la data de 
27 octombrie 2016, ora 13:00 (ora României).  
 
Documente ce însoțesc procura specială: 
 
a) pentru acționari persoane fizice - copie de pe actul de identitate al acţionarului, care să permită 

identificarea acestuia în lista acționarilor Societății la Data de Referință eliberată de Depozitarul 
Central SA și copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetățenii români 
sau paşaport pentru cetățenii străini);  
 

b) în cazul persoanelor fizice acţionari colectivi prin respectarea Procedurii privind organizarea și 
desfășurarea Adunărilor Generale ale Acţionarilor, disponibilă pe pagina de internet a Societății 
începând cu data de 23 septembrie 2016 (Condiţii speciale referitoare la acţionarii colectivi persoane 
fizice); 
 

c) pentru acționari persoane juridice:  
 

 certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul 
Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către 
o autoritate competentă din statul în care acţionarul este înmatriculat legal, cu o vechime de cel 
mult 12 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale, şi care să permită 
identificarea acestora în lista acționarilor Societății la Data de Referință eliberată de Depozitarul 
Central SA; 
 

 calitatea de reprezentant legal va fi luata din registrul acționarilor de la Data de Referință, primit 
de la Depozitarul Central SA; cu toate acestea, daca acționarul nu a informat la timp Depozitarul 
Central SA in legătură cu reprezentantul sau legal (astfel încât registrul acționarilor la Data de 
Referință sa reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare menționate 
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mai sus trebuie sa facă dovada reprezentantului legal al acționarului; pentru Ministrul Finanțelor 
Publice calitatea de reprezentant legal se face cu Decretul de numire emis de Președintele 
României, prezentându-se în acest sens o copie de pe Monitorul Oficial în care a fost publicat 
sau un extras de pe programul legislativ; si  
 

 copia actului de identitate al reprezentantului (persoanei împuternicite expres) (BI sau CI pentru 
cetățeni români sau paşaport, pentru cetățeni străini). 

 
Documentele prezentate într-o limbă străină (mai puțin actele de identitate valabile pe teritoriul României, 
cu caractere latine) vor fi însoţite de traducerea în limba română sau engleză, excepție făcând 
documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba 
engleză, care vor fi însoţite de o traducere realizată de un traducător autorizat, în limba română sau 
engleză. Societatea nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de 
reprezentant legal al acţionarului.  
 
Formularul procurii speciale: 
 
a) va fi pus la dispoziţia acţionarilor de către Societate începând cu data de 23 septembrie 2016 la 

aceleaşi coordonate şi în aceleaşi condiţii ca şi materialele informative;  
 

b) va fi actualizat de către Societate daca se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGEA/AGOA şi 
va fi publicat pe pagina de internet a Societăţii, în formă actualizată; 

 
c) va fi completat de către acţionar în trei exemplare: unul pentru acţionar, unul pentru reprezentant şi 

unul pentru Societate. 
 
In general, un acționar poate împuternici un singur reprezentant sa îl/o reprezinte in AGA. Cu toate 
acestea, procura poate nominaliza unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care sa asigure 
reprezentarea acționarului in AGA in cazul in care reprezentantul principal menționat mai sus este in 
imposibilitate sa participe la AGA. Procura speciala trebuie sa prevadă ordinea in care reprezentanții 
supleanți vor vota, in cazul in care reprezentantul principal nu participa la AGA.  
 

Votul prin reprezentant in baza unei procuri generale 
 
Spre deosebire de procurile speciale, procurile generale permit mandatarului sa voteze in numele 
acționarului cu privire la orice aspect aflat pe ordinea de zi a adunărilor uneia sau a mai multor societăți 
indicate in procură, inclusiv cu privire la acte de dispoziție. Durata acestui mandat general nu poate 
depăși 3 ani.  
 
Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie sa aibă calitatea fie de intermediar (in 
conformitate cu prevederile Art. 2 alin. (1) pct. (14) din Legea nr. 297/2004) fie de avocat, iar 
acționarul este client al acestora. De asemenea, mandatarul nu trebuie sa se afle intr-un conflict de 
interese, cum ar fi:  

a) este acţionar majoritar al FP sau al unei alte entități, controlată de respectivul acţionar; 
b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al FP, al unui 

acţionar majoritar sau al unei entităţi controlată de respectivul acţionar; 
c) este un angajat sau un auditor al societăţii ori al unui acţionar majoritar sau al unei entităţi 

controlate de respectivul acționar; 
d) este soţul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice 

prevăzute mai sus. 
 
Mandatarul nu poate fi substituit de o altă persoană. Daca mandatarul este o persoană juridică, aceasta 
poate să îşi exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de 
administrare sau conducere sau dintre angajaţii săi. 
 
Avand in vedere AGA, si inainte de prima folosire, procura generala va fi transmisă la sediul social al 
Societăţii din București, Str. Buzești, nr. 78-80, et. 7, sector 1, cod poștal 011017, astfel încât aceasta să 
fie recepţionată de către Societate până la data de 27 octombrie 2016, ora 13:00 (ora României), 
cuprinzând menţiunea conformităţii cu originalul sub semnătura mandatarului. Copii certificate ale 
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împuternicirilor vor fi reţinute de FP, făcându-se menţiune despre aceasta în procesul-verbal al adunării 
generale. 
 
Documente ce însoțesc procura generala: 
a) dovada ca mandatarul are calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile Art. 2 alin. 

(1) pct. (14) din Legea nr. 297/2004) fie de avocat, iar acționarul este client al acestora. 
b) pentru acționari persoane fizice - copie de pe actul de identitate al acţionarului, care să permită 

identificarea acestuia în lista acționarilor Societății eliberată de Depozitarul Central SA și copie 
de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetățenii români, sau paşaport 
pentru cetățenii străini);  

c) în cazul persoanelor fizice acţionari colectivi prin respectarea Procedurii privind organizarea 
și desfășurarea Adunărilor Generale ale Acţionarilor, disponibilă pe pagina de internet a 
Societății începând cu data de 23 septembrie 2016 (Condiţii speciale referitoare la acţionarii 
colectivi persoane fizice); 

d) pentru acționari persoane juridice:  
 certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul 

Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către 
o autoritate competentă din statul în care acţionarul este înmatriculat legal, cu o vechime de cel 
mult 12 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale, şi care să permită 
identificarea acestora în lista acționarilor Societății eliberată de Depozitarul Central SA; 

 calitatea de reprezentant legal va fi luata din registrul acționarilor de la Data de Referință, primit 
de la Depozitarul Central SA; cu toate acestea, daca acționarul nu a informat la timp Depozitarul 
Central SA in legătura cu reprezentantul sau legal (astfel încât registrul acționarilor sa reflecte 
acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus trebuie sa 
facă dovada reprezentantului legal al acționarului; pentru Ministrul Finanțelor Publice calitatea de 
reprezentant legal se face cu Decretul de numire emis de Președintele României, prezentându-
se în acest sens o copie de pe Monitorul Oficial în care a fost publicat sau un extras de pe 
programul legislativ.  

 copia actului de identitate al reprezentantului (persoanei împuternicite expres) (BI sau CI pentru 
cetățeni români sau paşaport, pentru cetățeni străini); 

 
Documentele prezentate într-o limbă străină (mai puțin actele de identitate valabile pe teritoriul României, 
cu caractere latine) vor fi însoţite de traducerea în limba română sau engleză, excepție făcând 
documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba 
engleză, care vor fi însoţite de o traducere realizată de un traducător autorizat, în limba română sau 
engleză. Societatea nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de 
reprezentant legal al acţionarului.  
 
Documentele privind acționarul descrise mai sus nu vor fi necesare daca procura generală este semnată 
de respectivul acționar si mandatarul (intermediarul/avocatul) emite o declarație prin care confirma ca: 

a) acționarul este clientul mandatarului; 
b) procura generala este semnata de respectivul acționar (inclusiv prin ataşare de semnătură 

electronică extinsă, dacă este cazul). 
 
Declarația descrisa mai sus trebuie depusa in original la FP (in același timp cu formularul de procura 
generala si la aceleași coordonate indicate in acest convocator) semnata si stampilata (daca este cazul) 
de intermediar/avocat (fără îndeplinirea altor formalităţi în legătură cu forma acesteia).  
 
Formularul procurii generale va fi pus la dispoziţia acţionarilor de către Societate începând cu data de 23 
septembrie 2016 la aceleaşi coordonate şi în aceleaşi condiţii ca şi materialele informative.  
 
Votul prin corespondenţă prin utilizarea formularelor de vot prin corespondenţă 
 
Votarea acţionarilor în cadrul AGEA/AGOA se poate realiza şi prin corespondenţă, prin completarea şi 
semnarea corespunzătoare a buletinelor de vot prin corespondenţă.  
 
Buletinele de vot prin corespondenţă vor fi trimise fie (i) în original, personal, prin reprezentant, sau prin 
orice formă de curierat cu confirmare de primire la sediul social al Societăţii din București, Str. Buzești, 
nr. 78-80, et. 7, sector 1, cod poștal 011017, fie (ii) prin e-mail cu semnătură electronică extinsă 
încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică la adresa 
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office@fondulproprietatea.ro, astfel încât acestea să fie recepţionate de către Societate până la data de 
27 octombrie 2016, ora 13:00 (ora României).  
 
Documente ce însoțesc buletinele de vot: 
 
a) pentru acționari persoane fizice - copie act de identitate, care să permită identificarea acestora în 

lista acționarilor Societății la Data de Referință eliberată de Depozitarul Central SA) și, dacă este 
cazul, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal (în cazul persoanelor fizice lipsite de 
capacitate de exercițiu ori cu capacitate de exercițiu restrânsă) (BI sau CI pentru cetățenii români sau 
paşaport, pentru cetățenii străini),  împreună cu dovada calității de reprezentant legal;  
 

b) pentru acţionarii colectivi persoane fizice se va respecta Procedura privind organizarea și 
desfășurarea Adunărilor Generale ale Acţionarilor, disponibilă pe pagina de internet a Societății 
începând cu data de 23 septembrie 2016 (Condiţii speciale referitoare la acţionarii colectivi persoane 
fizice); 
 

c) pentru acționari persoane juridice: 
 certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul 

Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către 
o autoritate competentă din statul în care acţionarul este înmatriculat legal cu o vechime de cel 
mult 12 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale şi care să permită 
identificarea acestora în lista acționarilor Societății la Data de Referință eliberată de Depozitarul 
Central SA;  

 calitatea de reprezentant legal va fi luata din registrul acționarilor de la Data de Referință, primit 
de la Depozitarul Central SA; cu toate acestea, daca acționarul nu a informat la timp Depozitarul 
Central SA in legătura cu reprezentantul sau legal (astfel încât registrul acționarilor la Data de 
Referința sa reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare menționate 
mai sus trebuie sa facă dovada reprezentantului legal al acționarului; pentru Ministrul Finanțelor 
Publice calitatea de reprezentant legal se face cu Decretul de numire emis de Președintele 
României, prezentându-se în acest sens o copie de pe Monitorul Oficial în care a fost publicat 
sau un extras de pe programul legislativ.  

 
Documentele prezentate într-o limbă străină (mai puțin actele de identitate valabile pe teritoriul României, 
cu caractere latine) vor fi însoţite de traducerea în limba română sau engleză, excepție făcând 
documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba 
engleză, care vor fi însoţite de o traducere realizată de un traducător autorizat, în limba română sau 
engleză. Societatea nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de 
reprezentant legal al acţionarului.  
 
Formularul buletinului de vot prin corespondenţă:  
a) va fi pus la dispoziţia acţionarilor de către Societate începând cu data de 23 septembrie 2016 la 

aceleaşi coordonate şi în aceleaşi condiţii ca şi materialele informative şi formularele procurilor 
speciale;  

b) va fi actualizat de către Societate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi AGEA/AGOA şi va 
fi publicat pe pagina de internet a Societăţii, în formă actualizată. 

 
În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin 
reprezentant (sub rezerva ca o procura speciala/generala a fost transmisa cu respectarea condițiilor de 
mai sus) la AGA, votul prin corespondență exprimat pentru acea AGA va fi anulat si doar votul exprimat 
personal sau prin reprezentant va fi luat in considerare. Dacă persoana care reprezintă acţionarul prin 
participare personală la adunarea generală este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondenţă, 
atunci pentru valabilitatea votului său aceasta prezintă la adunare o revocare scrisă a votului prin 
corespondenţă semnată de acţionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenţă. 
Acest lucru nu este necesar dacă acţionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la 
adunarea generală. 
 
Procedura generală privind organizarea adunărilor generale (ce va fi disponibilă la aceleaşi coordonate şi 
în aceleaşi condiţii ca şi materialele informative) detaliază procedura care permite atât votul prin 
reprezentant cu procură specială/generala, cât şi votul prin corespondenţă, acţionarii având obligaţia de 
a respecta această procedură.  
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Procurile speciale/generale şi buletinele de vot prin corespondenţă trebuie să fie semnate de către toţi 
acţionarii colectivi persoane fizice, sau de reprezentanţii lor legali (în situaţia persoanelor fizice lipsite de 
capacitate de exercițiu ori cu capacitate de exercițiu restrânsă) aceştia asumându-şi atât calitatea 
(dovedită prin documente justificative anexate procurii speciale/procurii generale/buletinului de vot) pe 
care o au precum și autenticitatea semnăturii.  
 
Verificarea şi validarea procurilor speciale/generale depuse, precum şi centralizarea, verificarea, 
validarea şi evidenţa voturilor prin corespondenţă se va face de către o comisie stabilită în cadrul 
Societăţii, membrii acestei comisii urmând a păstra în siguranţă înscrisurile, precum şi confidenţialitatea 
voturilor astfel exprimate. Procurile vor fi verificate şi de către secretarul AGEA/AGOA. În situaţia în care 
ordinea de zi va fi completată, iar acţionarii nu trimit procurile speciale şi/sau buletinele de vot prin 
corespondenţă actualizate, procurile speciale şi buletinele de vot trimise anterior completării ordinii de zi 
vor fi luate în considerare numai pentru punctele din acestea care se regăsesc şi pe ordinea de zi 
completată. Informaţii suplimentare se pot obţine de la Departamentul Relaţia cu Acţionarii la numărul de 
telefon 021-200 96 28 şi pe pagina de Internet a Societăţii: www.fondulproprietatea.ro. 
 
ADMINISTRATOR UNIC: 
 
Franklin Templeton International Services S.à r.l. 
 
Prin: __________________________ 
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