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Raport curent conform art. 234 alin. (1) lit. k) din Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 
5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, precum şi a art. 99 lit. f) din Codul 
Bursei de Valori Bucureşti Operator de Piaţă, Titlul II, Emitenţi şi Instrumente Financiare 

 

Evenimente importante de raportat: 

Publicarea documentației de ofertă publică de cumpărare în legătură cu 

accelerarea programului de răscumpărare 

Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom Sucursala Bucureşti 

(“Administratorul de Investiţii”), în calitatea sa de administrator de investiţii al Fondul 

Proprietatea SA (“Fondul”), dorește să informeze investitorii că, în continuarea 

raportului curent publicat în data de 4 noiembrie 2020 ce anunța aprobarea de către 

Autoritatea de Supraveghere Financiară a ofertei publice de cumpărare în legătură cu 

programul de răscumpărare in derulare („Oferta”), documentația aferentă Ofertei este 

disponibilă publicului începând de astăzi, în mod gratuit: 

a) în format electronic, pe paginile de internet ale Bursei de Valori Bucureşti 

(www.bvb.ro), London Stock Exchange (www.londonstockexchange.com), 

Swiss Capital S.A. (www.swisscapital.ro), precum şi a Fondului 

(www.fondulproprietatea.ro) și 

 

b) pe suport de hârtie, la cererea Investitorilor adresata Ofertantului sau Swiss 

Capital, începând cu data publicării anunțului privind Oferta Publică de 

Cumpărare. Dorim să reamintim faptul că Administratorul de Investiții a decis 

că este mai sigur să restricționeze accesul oricărui vizitator la sediul Fondului 

în perioada pandemică (cel puțin cât timp este declarată o stare de urgență 

sau o stare de alertă), cu posibilitatea de extindere a acestor măsuri, în funcție 

de evoluția evenimentelor privind COVID-19 în România. 

 
Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom Sucursala Bucureşti în calitate de 
Administrator de Investiţii al FONDUL PROPRIETATEA S.A. 
 
Johan MEYER 
Reprezentant Legal 

Data raportului: 
6 Noiembrie 2020 
 
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 
 
Capital social subscris:  
3.749.282.292,08 RON 

Capital social vărsat: 
3.560.099.870,08 RON 
 
Număr de acţiuni emise:  
7.210.158.254 
 
Număr de acţiuni plătite:  
6.846.345.904 
 
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 

http://www.bvb.ro/
http://www.londonstockexchange.com/
http://www.swisscapital.ro/
http://www.fondulproprietatea.ro/

