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Raport curent conform Art. 99 litera (s) din Codul Bursei de Valori Bucureşti Operator de Piaţă, Titlul II, 
Emitenţi şi Instrumente Financiare 
 
Evenimente de raportat: 
 

Recomandări de vot și materiale de informare în legătură cu adunările 

generale ale acționarilor din data de 14 februarie 2018 

Franklin Templeton International Services S.À R.L., în calitate de 

administrator de fond de investiții alternative si administrator unic 

(„Administratorul Fondului”) al Fondul Proprietatea S.A. („Fondul”), având 

în vedere preconizata adunare generală extraordinară („AGEA”) și ordinară 

(„AGOA”) din data de 14 februarie 2018, dorește să recomande acţionarilor 

să voteze „pentru”  la toate punctele de pe ordinea de zi a AGEA si AGOA cu 

excepția  

- punctului 2 de pe ordinea de zi a AGEA (e.g. aprobarea noii Declarații 

de Politică Investițională) unde Administratorul Fondului se abține de 

la a face vreo recomandare, întrucât Administratorul Fondului va 

prezenta opțiuni privind strategia de investiţii, iar acționarii își pot 

exprima voința prin votul acestora la acest punct 2, și a 

- punctului 2 de pe ordinea de zi a AGOA (e.g. numirea a trei membri în 

Comitetul Reprezentanților) unde Administratorul Fondului se abține 

de la a face vreo recomandare, întrucât candidații sunt numiți și 

aprobați de acționari.   

Recomandările de vot ale Administratorului Fondului descrise aici nu sunt în 

niciun fel obligatorii şi nu ar trebui considerate în niciun fel ca fiind document 

suport/argument pentru fundamentarea votului, acţionarii fiind liberi să decidă 

asupra modului în care votează pentru fiecare punct de pe ordinea de zi. 

Administratorul Fondului va duce la îndeplinire și se va conforma cu toate 

deciziile luate de acționarii Fondului, indiferent de recomandările sale din 

prezentul document, sub rezerva respectării legii şi a reglementărilor. 

Administratorul Fondului dorește să reamintească acţionarilor că a convocat 

AGEA și AGOA Fondului din data de 14 februarie 2018, la Hotel „Radisson 

Blu”, Calea Victoriei, nr. 63-81, Sala Atlas, Sector 1, Bucureşti, România 

începând cu ora 11:00 a.m. (ora României).  

Data raportului: 
10 ianuarie 2018 
 
Denumirea entității 
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 

Email: 
office@fondulproprietatea.
ro 

Internet: 
www.fondulproprietatea.ro 
 
Codul unic de 
înregistrare la Oficiul 
Registrului Comerţului: 
18253260 
 
Număr de ordine în 
Registrul Comerţului:  
J40/21901/2005 

Înregistrat la Registrul de 
Evidenta al Operatorilor 
de Date cu Caracter 
Personal sub numărul: 
18668   
 
Capital social subscris:  
4.854.034.784,56 RON 

Capital social vărsat: 
4.664.852.362,56 RON 
 
Număr de acţiuni emise:  
9.334.682.278 
 
Număr de acţiuni plătite:  
8.970.869.928 
 
Piaţa reglementată pe 
care se tranzacţionează 
valorile mobiliare emise: 
Acțiuni pe Bursa de Valori 
Bucureşti 
 
GDR-uri pe London Stock 
Exchange 
 
 
 
 
 

Către: Bursa de Valori Bucureşti  
Autoritatea de Supraveghere Financiara 

London Stock Exchange 
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Pentru informarea acționarilor, Administratorul Fondului dorește să sublinieze 

faptul că 

- majoritatea materialelor de informare sunt deja disponibile pe pagina 

de internet a Fondului la adresa 

https://www.fondulproprietatea.ro/ro_RO/home/investor-relations/gsm-

information/gsm-documentation/gsm-documentation-12.html 

(incluzând formularele de procuri speciale și voturi prin corespondență 

actualizate cu lista finală a candidaților pentru alegerile Comitetului 

Reprezentanților), restul urmând a fi încărcate în jurul datei de 12 

ianuarie 2018, și 

- în ceea privește punctul 1 de pe ordinea de zi a AGOA (e.g. aprobarea 

noului contract de administrare ce acoperă mandatul Administratorului 

Fondului pentru o perioada de 2 ani începând cu data de 1 aprilie 

2018), reamintim acționarilor de raportul curent din data de 4 ianuarie 

2018 prin care se anunța că Dl. Johan Meyer va deveni singurul 

manager de portofoliu principal al Fondului începând cu data începerii 

acestui nou contract de administrare.  

Franklin Templeton International Services S.À R.L., în calitate de Administrator Unic al FONDUL 
PROPRIETATEA S.A. 
 
Oana Valentina Truța 
Reprezentant permanent 
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