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Spre ştiinţă: Domnului Dan Weiler - Preşedinte al Consiliului de Administratie

Domnului Liviu lIaşi - Director General

Data: 06.04.2017

Referitor la: Solicitare privind completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a

Acţionarilor din data de 26 aprilie 2017

Stimate domnule Preşedinte,

FONDULPROPRIETATEAS.A. cu sediul social În Bucureşti, Str. Buzeşti nr. 78-80, Etaj 7,
Sector 1, înregistrată la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, sub nr.
J40/210901/2005, cod unic de înregistrare 18253260, reprezentată de dl. Oana Truţa, în
temeiul calităţii de acţionar minoritar al Conpet SA a
Fondul Proprietatea S.A şi 1n conformitate cu prevederile art. 1171 alin. (1) din legea nr.
31/1990 a societăţilor comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

având În vedere transmiterea adresei înregistrată de FP sub nr. 251/05.04.2017 prin care
am solicitat completarea ordinii de zi CI Adunării Generale Ordinare a Actionarilor
convocată pentru data de 26 aprilie 2017 vă transmitem pe această cale următoarea

ERATĂ

Prin care precizăm că formularea punctului suplimentar al ordinii de zi cu care solicităm
suplimentarea ordinii de zi va fi:

"Aprobarea distribuirii sumei de 80.000.000 lei sub formă de dividende} către
acţionarii societăţii} proporţional cu participarea acestora la capitalul social, din
rezervele dlstribulbile ale societăţii reprezentând alte rezerve. sursa proprie de
finanţare. Dlvldendul brut propus este În valoare de 9,24051299 'ei/acţiune.

Termenul de plată a dividendelor suplimentare cuvenite actionarilor, respectiv
data plăţii dividendelor este 20.07.2017.

Plata dividendelor va fi efectuată În lei, acţionClrii care urmează a beneficia de
dividende fiind cei Înregistraţi În Registrul Acţionarilor (ţinut de "Depozitarul
Central") la data de înregistrare stabilită de Adunarea Generală a Actionarilor.
Modalitatea de plată a dividendelor suplimentare va fi adusă la cunoştinţă
acţionarilor Înainte de data Începerii efectu~rii plăţii. Chettuielile ocazionate de
plata dividendelor sunt suportate de către acţionari."
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Iar formularea propunerii noastre de hotărâre cu privire la punctul suplimentar va fi
următoarea:

~'Cutlotul ((pentru" al acţionarilor reprezentând % din totalul numărului~---
de tloturi exprimate se aprobă distribuirea sub formă de dividende a sumei de
80.000.000 le; sub formă de ditlidende, către acţionar;; societăţii, proporţional cu
participarea acestora la capitalul social, din rezervele distribuibile ale societăţii
reprezentdnd alte rezerve - sursa proprie de finanţare. Dividendul brut propus
este in valoare de 9,24051299 lei/acţiune.

Termenul de plată a dMdendelor suplimentare cutlenite acţionari/Of, respectiv
data plăţi; dJvidendelor este 20.07.2017.

Plata dillidendelor 110 fi efectuată În leii acţionarii care urmează a beneficia de
dividende fiind cei Înregistraţi fn Registrul ACţionarilor (ţinut de "Depozltarul
Central") la data de Înregistrare stabilită de Adunarea Generală a Acţionarilor.
Modalitatea de plată a dillidendelor suplimentare 110 fi adusă la cunoştinţă
acţionar/lor Înainte de data Începeri; efectuării pIăţ;i. Cheltuielile ocaz/onate de
plata dividendelor sunt suportate de către acţionari. ii

Solicităm pe această cale ca formularea punctului suplimentar al ordinii de zÎ si a
proiectulUi de hotărâre prezentate actionarilor societ~tii să fie cea din prezenta adresă şi
nu cea din adresa nr. 251/05.04.2017.

Vă stăm la dispoziţie cu orice c1arific~ricu privire la solicitarea noastră.

Franklin Templeton Investment Management ltd. Unlted Kingdom Sucursala Bucureşti,
in calitate de Administrator de Investiţii al FONDUL PROPRIETATEA S.A.
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