_____________________________________________________________________________
Către:

Bursa de Valori Bucureşti
Autoritatea de Supraveghere Financiară

Raport curent conform art. 113 din Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr.
1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi prevederilor art. 99 din Codul Bursei de Valori Bucureşti, Titlul II,
Emitenţi şi Instrumente Financiare.
Evenimente de raportat:

Informare privind procedura de plata a distributiilor referitoare
la restituirea de capital către acționari
Franklin Templeton Investment Management Limited United
Kingdom, Sucursala Bucureşti („Administratorul Fondului”), în
calitate de administrator unic şi societate de administrare a
investiţiilor Fondul Proprietatea SA („Fondul”), doreste sa
informeze actionarii cu privire la distributiile rezultate din restituirea
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de capital, care, astfel cum a fost raportat anterior, vor incepe in
data de 25 iulie 2014.
Incepand cu aceasta data, actionarii inregistrati in Registrul
Actionarilor Fondului la data de 30 aprilie 2014 sunt indreptatiti sa

Capital social vărsat:
12.515.396.724,25 RON
Piaţa reglementată pe care se
tranzacţionează valorile
mobiliare emise:
Bursa de Valori Bucureşti

solicite distributiile mentionate mai sus de la orice sucursala a
agentului de plata numit de catre Fond, respectiv BRD - Groupe
Société Générale.
Atasat acestui raport gasiti mai multe detalii privind procedura de
plata a distributiilor.
Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom Sucursala
Bucureşti, în calitate de administrator unic al FONDUL PROPRIETATEA S.A.
Oana Valentina Truta
Reprezentant Legal
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COMUNICAT CU PRIVIRE LA PLATA DISTRIBUȚIILOR DE CAPITAL
Modalităţi de Plată a Distribuţiilor de Capital:
1. Exclusiv pentru persoane fizice - plăţile pot fi solicitate în numerar sau prin transfer bancar la
orice sucursală BRD, în orice agenţie a BRD - Groupe Société Générale din România (o listă a
sucursalelor şi agenţiilor BRD poate fi găsită pe website-ul BRD www.brd.ro şi pe website-ul
Fondului Proprietatea www.fondulproprietatea.ro). Pentru a putea solicita plata dividendelor
trebuie prezentată cartea de identitate românească (este acceptat atât formatul nou, cât şi cel
vechi) sau paşaportul (pentru cetăţenii străini);
2. Atât pentru persoane fizice, cât şi pentru persoane juridice: prin transfer bancar - prin
completarea formularului de cerere de plată. Formularul trebuie să fie însoţit de documentele
aferente indicate în formular. Acest formular si documentele anexe pot fi depuse personal la
orice ghişeu BRD, în orice agenţie a BRD - Groupe Société Générale. Acţionarii şi băncile
custode/SSIF-uri pot trimite documentele prin poştă către: BRD - GSG, Direcţia Titluri, strada
Biharia, nr. 67-77, Clădirea Metav, A2, Sector 1, Bucureşti, România sau prin e-mail la adresa
titluri@brd.ro conform celor precizate mai jos**;
3. Documentele anexate formularului, transmise prin poştă de acţionarii cu domiciliul în România
trebuie să fie legalizate;
4. Documentele anexate formularului, transmise prin poştă de acţionarii cu domiciliul in altă tară
decât România trebuie să fie legalizate şi apostilate.
**Cererile de plată transmise prin e-mail şi documentele suport pot fi acceptate doar dacă sunt semnate
cu un certificat digital valabil emis de un furnizor de servicii de certificare din România, acreditat conform
Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, şi marcate temporal, conform Legii 451/2004 privind
marca temporală. Documentele purtând semnătura electronică în condiţiile de mai sus pot fi trimise la
adresa: titluri@brd.ro.
Cererile de plată prin virament bancar vor fi procesate numai după primirea formularului „Cererea de
plată prin virament bancar pentru persoane fizice” sau a formularului „Cererea de plată prin virament
bancar pentru persoane juridice” şi acolo unde este cazul, a documentaţiei necesară menţionată în
aceste formulare. Aceste formulare pot fi găsite pe www.fondulproprietatea.ro sau www.brd.ro sau pot fi
solicitate la orice agenţie BRD - Groupe Société Générale.
Informaţii suplimentare privind procedura de plată a distribuţiilor de capital pot fi solicitate la BRD
la adresa de e-mail titluri@brd.ro sau la telefon: +4 021 200 8372, +4 021 200 8387, sau +4 021 200
8385.
Pentru alte informaţii, vă rugăm să accesaţi site-ul companiei (www.fondulproprietatea.ro) sau să
contactaţi Fondul Proprietatea la +4 021 200 9628.
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