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Către: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 
 BURSA DE VALORI BUCUREȘTI 
 LONDON STOCK EXCHANGE 

Referitor:  Notificare privind tranzacțiile efectuate în cadrul celui de al nouălea program de 
răscumpărare 

De la: FONDUL PROPRIETATEA S.A. 
 
 
Subscrisa, FONDUL PROPRIETATEA S.A. („FP/Fondul”), reprezentată de Franklin Templeton Investment 
Management Limited United Kingdom Sucursala București în calitate de Administrator de Investiții, vă aducem la 
cunoștință, în calitate de emitent, următoarele informații referitoare la tranzacțiile efectuate în perioada 23 – 25 iulie 
2018: 
 
a) Denumirea emitentului (cumpărător) FONDUL PROPRIETATEA S.A.  

Simbol Bursa de Valori București 
(“BVB”): FP 
Simbol London Stock Exchange (“LSE”): 
FP. 

b) Denumirea intermediarului  WOOD & COMPANY FINANCIAL 
SERVICES A.S. (în calitate de agent de 
răscumpărare în legătură cu achiziția de 
acţiuni), şi 
JEFFERIES INTERNATIONAL 
LIMITED (în calitate de agent de 
răscumpărare în legătură cu achiziția de 
GDR-uri) 

c) Descrierea instrumentelor financiare achiziționate Acțiuni ordinare emise de Fond (ISIN: 
ROFPTAACNOR5) listate pe BVB şi  
Certificate de Depozit Globale („GDR” în 
engleză) (ISIN:  US34460G1067) având la 
bază acţiuni suport în legătură cu acțiuni ale 
Fondului listate pe LSE 

d) Tipul Tranzacției Răscumpărare  
e) Detalii cu privire la executarea ordinelor de tranzacționare aferente 
răscumpărării 

În timpul ședinței de tranzacționare 

f) Numărul total de acțiuni şi echivalentul în acţiuni a GDR-uri 
răscumpărate în perioada de raportare, din care: 

1.771.523 

- număr de acţiuni răscumpărate 481.523 
- echivalentul în acţiuni a GDR-uri răscumpărate 1.290.000 
g) Valoarea totală a tranzacțiilor efectuate în perioada de 
raportare (RON), din care:  

1.553.932,21 

- valoarea acțiunilor răscumpărate (RON) 426.070,75 
- valoarea estimată a echivalentului în acţiuni a GDR-urilor în 

funcție de cursul de schimb al Băncii Naționale a României 
(RON) 

1.127.861,46 

h) Numărul total de acțiuni şi echivalentul în acţiuni a GDR-uri 
achiziționate de la începutul celui de-al nouălea program de 
răscumpărare, din care: 

1.393.839.683 

- număr de acţiuni răscumpărate 798.560.183 
- echivalentul în acţiuni a GDR-uri răscumpărate 595.279.500 (reprezentând 11.905.590 

GDR-uri) 
- echivalentul în acţiuni a GDR-urilor convertite în acţiuni de la 

începutul celui de-al nouălea program de răscumpărare 
587.737.150 (reprezentând 11.754.743 
GDR-uri) 
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- % din capitalul social subscris la data de 30 iunie 20181 15,19% (respectiv 16,00% raportat la 
numărul total de acțiuni proprii deținute) 

- % din capitalul social subscris şi vărsat la 30 iunie 2018  15,82% (respectiv 16,66% raportat la 
numărul total de acțiuni proprii deținute) 

- % din total drepturi de vot la 30 iunie 20182 18,94% (respectiv 19,95% raportat la 
numărul total de acțiuni proprii deținute) 
 

i) Valoarea totală a tranzacțiilor efectuate de la începutul celui de-
al nouălea program de răscumpărare (RON), din care:  

1.300.213.666,29 

- valoarea acţiunilor răscumpărate (RON) 744.836.130,07 
- valoarea estimată a echivalentului în acțiuni a GDR-urilor în 

funcţie de cursul de schimb al Băncii Naţionale a României 
(RON) 

555.377.536,22 

j) Numărul de acţiuni rămase de răscumpărat în cadrul celui de-
al nouălea program de răscumpărare la data prezentei notificări3 

367.184.819 

 
Detaliile tranzacțiilor de răscumpărare ale acțiunilor şi GDR-urilor emise de Fondul Proprietatea SA în perioada de 
raportare sunt prezentate în tabelul de mai jos: 
 

Data tranzacției Piața pe care  
s-a efectuat 
tranzacția 

Preț mediu pe 
instrument 
financiar 
(moneda) 

 

Volumul tranzacției 
(nr. instrumente financiare) 

Valoarea 
tranzacției 
(moneda) 

23 iulie 2018 BVB 0,8850 RON 309.108 acțiuni 273.560,58 RON 
LSE  11,0000 USD 6.000 GDR-uri (echivalentul 

a 300.000 acțiuni) 
66.000,00 USD 

24 iulie 2018 BVB 0,8848 RON 111.521 acțiuni 98.673,78 RON 
LSE 11,0000 USD 9.800 GDR-uri (echivalentul 

a 490.000 acțiuni) 
107.800,00 USD 

25 iulie 2018 BVB 0,8841 RON 60.894 acțiuni 53.836,39 RON 
LSE 11,0000 USD 10.000 GDR-uri (echivalentul 

a 500.000 acțiuni) 
110.000,00 USD 

 
 
Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom Sucursala București, în calitate de 
Administrator de Investiții al FONDUL PROPRIETATEA S.A. 
 
Johan MEYER 
Reprezentant legal 

                                                           
1 Calculele descrise aici referitoare la capital social subscris/capital social plătit au fost efectuate în baza structurii acționariatului la data de 30 iunie 2018, care 
include și reducerea capitalului social din data de 26 septembrie 2017, ce a devenit efectiva la 29 iunie 2018, întrucât înregistrarea acesteia de către Depozitarul 
Central s-a efectuat în data de 18 iulie 2018.  
2 Calculele descrise aici referitoare la drepturile de vot au fost efectuate în baza structurii acționariatului la data de 30 iunie 2018 transmisă de Depozitarul Central. 
Structura menționată mai sus nu reflectă însă încă reducerea capitalului social din data de 26 septembrie 2017 care a devenit efectivă în data de 29 iunie 2018, 
întrucât înregistrarea acesteia de către Depozitarul Central s-a efectuat în data de 18 iulie 2018. 
3 Potrivit Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Fondului nr. 5/26 octombrie 2017, al nouălea program de răscumpărare se referă la 
achiziționarea de către Fond a unui număr maxim de acţiuni şi / sau echivalentul în certificate de depozit având la bază acţiuni suport ale Fondului calculat astfel 
încât numărul total de acțiuni proprii neanulate (achiziționate în cadrul acestui program și/sau în cadrul programelor anterioare) să nu depășească 20% din valoarea 
capitalului social subscris la data relevantă, care reprezintă un număr total de 1.761.024.502 acţiuni proprii la data prezentei notificări; cu toate acestea, după 
anularea acțiunilor răscumpărate în cadrul programelor de răscumpărare anterioare și/sau în derulare, limita de 20% se va modifica, Fondul urmând a notifica 
acest aspect pieței în mod corespunzător.  


