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CINCI ANI DE LA LISTAREA FP
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 SIF1 Banat-Crișana și SIF3 Transilvania 

au înregistrat randamente  peste cel al 

Fondului Proprietatea, incluzând divi-

dendele și distribuţiile de capital, de la 

listarea FP la Bursa de Valori București 

și până în prezent.

BÎLTEANU, FERCALĂ 
ȘI KONIECZNY

(de la stânga la dreapta, în această ordine în fotogra)e)

Fondul
PROPRIETATEA

13 februarie 2015

FP a înregistrat în luna 
ianuarie o pierdere de 502 
milioane de lei, ca urmare a 
reevaluării conform standar-
delor internaţionale de con-
tabilitate IFRS a portofoliului 
de acţiuni cotate, operaţiune 
care a determinat un rezultat 
negativ de 497 milioane de lei.

21 septembrie 2015

Remus Borza, 
preşedintele Polisano, 
ne-a declarat că este în 
discuţii cu Fondul Pro-
prietatea pentru vânza-
rea a 25% din companie, 
în schimbul a 30 de 
milioane de euro. Greg 
Konieczny, managerul 
Fondului Proprietatea, 
nu a dorit să comenteze 
informaţia.

26 octombrie 2015

Mark Mobius, Executive Chairman 
Templeton 
Emerging 
Markets Group, 
a explicat că 
administratorul 
FP acţionează 
în conformitate 
cu cerinţele 
acţionarilor.

16 iulie 2015

Fondul Proprietatea a obţinut un 
pro(t de 356,6 milioane de lei (80,2 
milioane euro) în primul semestru 
din 2015, în scădere de trei ori faţă 
de aceeaşi perioadă a anului 2014.

31 iulie 2015

Administratorul  FP, Franklin Templeton Investment 
Management, a raportat (nalizarea celui de-al 
cincilea program de răscumpărare, demarat în data 
de 10 februarie a acestui an. În urma acestuia, FP 
a achiziţionat 227.572.250 acţiuni proprii (echiva-
lentul a 1,86% din capitalul social subscris) prin 
achiziţii zilnice pe Bursa de Valori Bucureşti (BVB).

EVOLUŢIA ACŢIUNILOR ÎN PERIOADA 
02 IAN 2015 - 21 IAN 2016

10 decembrie 2015

Acţionarii Fondul Propri-
etatea au fost convocaţi, 
pe 27 ianuarie 2016, să 
voteze scăderea valorii 
nominale a acţiunilor, de 
la 0,90 lei la 0,85 lei.

3 august 2015

Greg Konieczny, managerul 
Fondului Proprietatea, 
consideră că nu trebuie 
exclusă varianta listării Hidro-
electrica în insolvenţă, deşi 
aceasta ar ( a doua opţiune.

29 octombrie 2015

Franklin Templeton a obţinut un 
nou mandat de administrator 
al Fondului Proprietatea, de doi 
ani, în urma adunării generale a 
acţionarilor, care a împuternicit 
administratorul să poată vinde 
până la 30% din totalul activelor 
imobilizate, mai puţin creanţele, 
în anul (nanciar 2015 şi în anul 
(nanciar 2016.

29 aprilie 2015

Fondul Proprietatea a fost listat 
la Bursa de Valori din Londra 
(London Stock Exchange - LSE), pe 
secţiunea Specialist Fund Market, 
dedicată fondurilor de investiţii, 
primele tranzacţii încheiate de in-
vestitori evaluând fondul la 11,24 
miliarde de lei.

19 august 2015

Franklin Templeton Investment 
Management Limited United 
Kingdom Sucursala Bucureşti, 
administratorul Fondului 
Proprietatea (FP), a anunţat că 
analizează opţiuni strategice 
pentru o potenţială reducere a 
participaţiilor deţinute în OMV 
Petrom sub pragul de 15%.

9 februarie 2015

Fondul Proprietatea 
demarează, în data de 10 
februarie, cel de-al cincilea 
program de răscumpărare 
de acţiuni proprii, potrivit 
unui raport transmis Bursei 
de Valori Bucureşti.

20 octombrie 

2015

Fondul Propri-
etatea a vân-
dut 4,15% din 
acţiunile Romgaz 
(SNG), pentru 456 
milioane lei (103,1 
milioane euro), 
preţul de 28,5 lei/ 

acţiune (ind cel mai mic de la listarea com-
paniei pe piaţa de capital (noiembrie 2013). 

15 aprilie 2015

Fondul american Elliott 
Associates, cel mai mare 
acţionar al Fondului 
Proprietatea (FP), a 
depăşit pragul de 20% 
din numărul total de 
drepturi de vot la FP, 
efect al răscumpărării de 
acţiuni proprii de către 
Fond.
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