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Către:

Bursa de Valori Bucureşti
Autoritatea de Supraveghere Financiara
London Stock Exchange

Raport curent conform art. Art. 99 din Codul Bursei de Valori București Operator de Piață, Titlul II, Emitenți și
Instrumente Financiare
Evenimente importante de raportat:

Corecția detaliilor referitoare la selectarea intermediarilor să presteze servicii
de intermediere cuprinse în raportul curent publicat în data de 30 decembrie
2020 privind actualizarea privind programele de răscumpărare ale Fondului
Franklin Templeton International Services S.À R.L., în calitate de administrator de
fond de investiții alternative (”AFIA”) al Fondul Proprietatea S.A. („Fondul”),
dorește să informeze acționarii și investitorii că în raportul curent publicat în data
de 30 decembrie 2020 privind actualizarea privind programele de răscumpărare
ale Fondului:
- La punctul 2 „Demararea celui de al doisprezecelea program de
răscumpărare ”, al doilea paragraf, în loc de “Urmare a evaluării ofertelor
depuse în cadrul procesului de selecție a intermediarilor, Auerbach
Grayson și Swiss Capital au fost selectați să presteze servicii de
intermediere pentru cel de-al unsprezecelea program de răscumpărare.”
trebuie citit “Urmare a evaluării ofertelor depuse în cadrul procesului de
selecție a intermediarilor, Auerbach Grayson și Swiss Capital au fost
selectați să presteze servicii de intermediere pentru cel de-al
doisprezecelea program de răscumpărare.”
Franklin Templeton International Services S.À R.L., în calitate de administrator de fond de investiții
alternative al FONDUL PROPRIETATEA S.A.
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