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Către:

Referitor:
De la:

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI
LONDON STOCK EXCHANGE
Notificare privind tranzacțiile efectuate în cadrul celui de al şaptelea program de
răscumpărare
FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Subscrisa, FONDUL PROPRIETATEA S.A. („FP/Fondul”), reprezentată de Franklin Templeton
Investment Management Limited United Kingdom Sucursala Bucureşti în calitate de Administrator de
Investiţii, vă aducem la cunoştinţă, în calitate de emitent, următoarele informaţii referitoare la tranzacţiile
efectuate în perioada 10 - 14 aprilie 2017, în conformitate cu dispoziţiile art. 150 alin. (2) din Regulamentul
CNVM nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare:
a) Denumirea emitentului (cumpărător)

b) Denumirea intermediarului

c) Descrierea instrumentelor financiare achiziționate

FONDUL PROPRIETATEA S.A.
Simbol Bursa de Valori Bucuresti (“BVB”):
FP
Simbol London Stock Exchange (“LSE”):
FP.
Bloomberg: FP RO (pt. BVB) şi FP/ LI (pt.
LSE)
WOOD & COMPANY FINANCIAL
SERVICES A.S. (în calitate de agent de
răscumpărare în legătură cu achiziţia de acţiuni)
şi
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL (în
calitate de agent de răscumpărare în legătură cu
achiziţia de GDR-uri)
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 În timpul ședinței de tranzacționare
aferente răscumpărării
f) Numărul total de acțiuni şi echivalentul în acţiuni a 10.133.925
GDR-uri răscumpărate în perioada de raportare, din care:
- număr de acţiuni răscumpărate
10.133.925
- echivalentul în acţiuni a GDR-uri răscumpărate
0 (reprezentând 0 GDR-uri)
g) Valoarea totală a tranzacțiilor efectuate în perioada de 9.094.671,81
raportare (RON), din care:
- valoarea acţiunilor răscumpărate (RON)
9.094.671,81
- valoarea estimată a echivalentului în acţiuni a GDR-urilor 0
în funcţie de cursul de schimb al Băncii Naţionale a
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României (RON)
h) Numărul total de acțiuni şi echivalentul în acţiuni a
GDR-uri achiziționate de la începutul celui de-al şaptelea
program de răscumpărare, din care:
- număr de acţiuni răscumpărate
- echivalentul în acţiuni a GDR-uri răscumpărate
- echivalentul în acţiuni a GDR-urilor convertite în acţiuni
de la începutul celui de-al şaptelea program de
răscumpărare
- % din capitalul social subscris la data de 31 martie 2017
- % din capitalul social subscris şi vărsat la 31 martie 2017
- % din total drepturi de vot la 31 martie 2017

800.442.226

519.371.276
281.070.950 (reprezentând 5.621.419 GDR-uri)
261.905.250 (reprezentând 5.391.419 GDR-uri)

7,95
8,24
8,94

i) Valoarea totală a tranzacțiilor efectuate de la începutul
celui de-al şaptelea program de răscumpărare (RON), din 717.565.015,34
care:
- valoarea acţiunilor răscumpărate (RON)
461.297.783,58
- valoarea estimată a echivalentului în acţiuni a GDR-urilor 256.267.231,76
în funcţie de cursul de schimb al Băncii Naţionale a
României (RON)
k) Numărul de acţiuni rămase de răscumpărat din cel de- 206.965.849
al şaptelea program de răscumpărare la data prezentei
notificări1
Detaliile tranzacţiilor de răscumpărare ale acțiunilor şi GDR-urilor emise de Fondul Proprietatea SA în
perioada de raportare sunt prezentate în tabelul de mai jos:
Data tranzacţiei

Piaţa pe
care s-a
efectuat
tranzacţia

Volumul tranzacţiei
(nr. instrumente
financiare)

Valoarea tranzacţiei
(moneda)

BVB

Preţ mediu
pe
instrument
financiar
(moneda)
0,8980 RON

10 aprilie 2017

6.766.315 acţiuni

6.076.150,87 RON

11 aprilie 2017

BVB

0,8970 RON

129.999 acţiuni

116.609,10 RON

12 aprilie 2017

BVB

0,8964 RON

3.096.282 acţiuni

2.775.507,18 RON

14 aprilie 2017

BVB

0,8944 RON

141.329 acţiuni

126.404,66 RON

Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom Sucursala Bucureşti, în calitate
de Administrator de Investiţii al FONDUL PROPRIETATEA S.A.
Oana Valentina TRUȚA
Reprezentant legal

Potrivit Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor Fondului nr. 9/29 octombrie 2015, al şaptelea program de
răscumpărare se referă la achiziţionarea 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 10% din valoarea capitalului social subscris la data
relevantă, care reprezintă un număr total de 1.007.408.075 acţiuni proprii la data prezentei notificări
1
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