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Evenimente de raportat: 

Actualizare privind avizarea de către Autoritatea de Supraveghere 

Financiară a distribuției speciale de numerar aprobată de acţionari 

în data de 31 octombrie 2016  

 

Franklin Templeton International Services S.à r.l., în calitate de 

Administrator de Fond de Investiţii Alternative și Administrator Unic 

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

doreşte să informeze acționarii cu privire la stadiul implementării 

reducerii de capital prin reducerea valorii nominale a acțiunilor pentru 

acoperirea pierderilor contabile și distribuția către acționari a sumei de 

0,05 RON per acțiune, astfel cum a fost aprobată prin Hotărârea Adunării 

Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 10 din data de 31 octombrie 

2016 („Hotărârea AGEA nr. 10/2016”).   

 

În continuarea raportului curent publicat pe pagina de internet a Fondului 

în data de 10 martie 2017, Autoritatea de Supraveghere Financiară 

(„ASF”) ne-a comunicat în data de 16 martie 2017, faptul că cererea de 

avizare a reducerii capitalului social şi de modificare a Actului constitutiv 

al Fondului “a fost amânată spre a fi discutată în ședința Consiliului ASF 

din săptămâna viitoare” (potrivit înțelegerii noastre, ședințele Consiliului 

ASF au loc, de obicei, miercurea sau marțea).  

 

De asemenea, dorim să reamintim acționarilor și investitorilor că este în 

desfășurare o ofertă publică de cumpărare inițiată de Fond pentru 

răscumpărarea de acțiuni proprii, sub formă de acțiuni și / sau GDR-uri 

având la bază acțiuni, cu următoarele caracteristici: 

 Numărul de acțiuni care fac obiectul ofertei este de 640.000.000  

 Valoarea nominală: 0,85 RON / acțiune  

 Prețul de cumpărare: 0,91 RON / acțiune și suma echivalentă în 

USD a 45,50 RON / GDR  

 Perioada de derulare: 15 februarie 2017 – 20 martie 2017 

 Metoda de alocare: pro-rata  

Data raportului: 

16 martie 2017 

Denumirea entității 

emitente:   

Fondul Proprietatea S.A.

  

Sediul social:   

Str. Buzesti nr. 78-80, 

etaj 7, sector 1,  

București, cod poștal 011017 

Numere de telefon/fax:  

Tel.: + 40 21 200 9600 

Fax: + 40 21 200 9631

  

Cod unic de înregistrare la 

Oficiul Comerțului:  

18253260 

Număr de ordine în 

Registrul Comerțului:  

J40/21901/2005 

Capital social subscris:  

8.562.968.634,10 RON  

Capital social vărsat:  

8.253.728.136,60 RON  

 

Număr de acțiuni emise: 

10.074.080.746 

Număr de acțiuni plătite: 

9.710.268.396 

 

Piața reglementată pe care 

se tranzacționează valorile 

mobiliare emise: 

Acțiuni pe Bursa de Valori 

București 

GDR-uri pe Bursa de Valori 

Londra 
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 Intermediarul Ofertei: WOOD & Company Financial Services a.s.  

 Locurile de subscriere: conform informațiilor din cuprinsul 

documentului de ofertă publică  

Având în vedere că ultima zi a perioadei de ofertă publică de cumpărare 

este 20 martie 2017, precum și cea mai recentă comunicare primită din 

partea ASF, Fondul nu se așteaptă să primească o decizie în ceea ce 

privește cererea de avizare a reducerii capitalului social şi de modificare 

a Actului constitutiv al Fondului înainte de expirarea perioadei de ofertă. 

 

 

 
Franklin Templeton International Services S.à r.l., în calitate de Administrator Unic al 
FONDUL PROPRIETATEA S.A. 
 
Johan MEYER 

Reprezentant permanent 

 


