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RECOMANDĂRILE COMITETULUI REPREZENTANŢILOR CU PRIVIRE LA 

ADMINISTRAREA FONDUL PROPRIETATEA ÎNCEPÂND CU 30 SEPTEMBRIE 2014 

 

 

Introducere 

 

Conform Actului Constitutiv în vigoare, Franklin Templeton Investment Management Ltd. UK – 

Sucursala Bucureşti (“FTIML”/”Administratorul Fondului”) deţine un mandate de patru ani în 

calitate de Administrator al Fondului şi Administrator Unic al Fondul Proprietatea (“FP”/”Fondul”). 

Acest mandat expira in 30 septembrie 2014. 

 

In AGA din data de 22 noiembrie actionarii Fondului vor aproba cadrul general al actiunilor 

referitoare la managementul viitor al Fondului. 

 

Avand in vedere necesitatea implementarii in timp util a etapelor referitoare la managementul 

Fondului dupa expirarea prezentului mandat, Comitetul Reprezentantilor („Comitetul”) recomanda 

actionarilor sa analizeze cu atentie toate chestiunile relevante si sa impartaseasca Comitetului orice 

idei pe care cred ca ar trebui sa le insireze in noul contract de administrare.  

 

 

Recomandările Comitetului Reprezentanţilor 

 

În baza sarcinilor şi obligaţiilor astfel cum sunt reglementate de Actul Constitutiv şi Contractul de 

Mandat semnat de fiecare dintre Reprezentanţi, Comitetul Reprezentanţilor recomanda acţionarilor 

să aprobe in principiu un mandat pentru FTIML în calitate de Administrator Unic şi Administrator 

al Fondului incepand cu 30 septembrie 2014.  

 

Dacă acţionarii vor urma recomandările Comitetului Reprezentanţilor, atunci acesta din urmă va 

avea în vedere toate propunerile acţionarilor la negocierea noului Contract de Administrare a 

Investiţiilor sau reinnoirea celui existent, după caz. Rezultatul acestor recomandări va fi prezentat 

de catre Comitet acţionarilor în cadrul următoarei Adunări Generale Anuale a Acţionarilor.  

 

 

Considerente Cheie ale Comitetului Reprezentantilor în vederea înaintării recomandărilor:  
 

1) Veniturile Acţionarilor 

Venitul total din preţurilor acţiunilor (reflectia pretului si a veniturilor) în perioada cuprinsă între 25 

ianuarie 2011 (data iniţială a tranzacţionării) şi 30 septembrie 2013 a fost de 41,8%. Acesta se 

raportează la creşterea nominală de la an la an a PIB-ului în România de 6,3% şi 5,5% între 2011 şi 

2012
1
 (prevazut expres ca indicator referitor la asteptarile actionarilor, in Declaratia de Politica 

Investitionala astfel cum a fost aprobata de catre actionari). 

În perioada cuprinsă între 25 ianuarie 2011 (data iniţială a tranzacţionării) şi 30 septembrie 2013, 

Fondul a surclasat următorii indici: MSCI Romania, Indexul BET şi Indexul BET XT.  

Nivelul discountului pentru aceeaşi perioadă de timp a fost ridicat, în medie de 56% în 2011 şi 49% 

în 2012. Comitetul a constatat, totuşi, parţial ca urmare a rezultatului acţiunilor corporatiste 

asumate, că discountul s-a redus la mai puţin de 35% la 30 septembrie 2013. Ne aşteptăm ca 

mecanismele de controlare a discountului să rămână relevante şi să fie aplicate de Administratorul 

Fondului.  

                                                 
1
 Sursa: Buletin Statistic Lunar al Băncii Nationale. 



 
_________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., societate de investiţii de tip închis administrată în sistem unitar  •  Cu sediul in Strada Buzesti nr. 78-80, 

etajul 7, sector 1, Bucureşti, cod poştal 011017, România  •  Cod de Identificare Fiscală (CIF): 18253260, înregistrată la Registrul Comerţului 

sub nr. J40/21901/2005  •  Inregistrat la Registrul de Evidenta a Operatorilor de Date cu Caracter Personal sub nr. 18668  •  Capital social 

subscris: 13.778.392.208 RON, Capital social vărsat: 13.413.137.586 RON  •  Tel.: + 40 21 200 9600; Fax: +40 21 200 9631; Email: 

office@fondulproprietatea.ro, Internet: www.fondulproprietatea.ro 

 

2 

2) Guvernanta 

Comitetul consideră că Administratorul Fondului a aderat până în prezent în toate aspectele 

materiale la mandatul său, conform documentaţiei relevante. 

Comitetul constată promovarea de către Administratorul Fondului a standardelor ridicate în 

domeniul transparenţei corporatiste şi dezvăluirii informaţiilor şi consideră că reprezintă un 

beneficiu atât pentru acţionarii FP cât şi pentru dezvoltarea pieţelor de capital din România. 

 

Nivelul de activitate şi angajament al Administratorului Fondului în domeniul acţiunilor 

juridice/litigiilor a contribuit, de asemenea, la promovarea şi protejarea intereselor acţionarilor.  

 

3) Angajament şi Resurse 

Comitetul a avut plăcerea de a constata şi interacţiona cu o echipă de investiţii dedicată şi dinamică, 

care a susţinut resursele globale ale FP. Comitetul se aşteaptă la o continuitate a componenţei 

personalului cheie al echipei de gestionare a investiţiilor. 

 

4) Construirea relaţiilor 

Comitetul a susţinut eforturile consecvente ale Administratorul Fondului de a stabili şi păstra o 

relaţie deschisă de comunicare cu guvernul şi autorităţile de reglementare într-un mediu de afaceri 

competitiv.   

 

5) Administrarea Investiţiilor Active 

Administratorul Fondului a demonstrat Comitetului angajamentul său de a se implica în societăţile 

în care se investeşte. Aceasta a inclus declaraţiile comitetului, promovarea guvernării corporatiste 

puternice şi implicările directe în managementul executiv al societăţii şi agenţiilor de guvernare 

relevante. 

 

6) Diversificarea acţionariatului şi atragerea investiţiilor de portofoliu din România 

Comitetul a constatat majorarea participaţiei în cadrul Fondului a investitorilor instituţionali de la 

21% (februarie 2011) la 67% (iunie 2013). Acest fapt a contribuit la lichiditatea acţiunilor Fondului 

în beneficiul tuturor acţionarilor şi a fost benefic pentru atragerea investiţiilor de portofoliu în 

societăţile româneşti. 

 

 

Dl. Sorin Mihai MÎNDRUŢESCU – 

Preşedinte  

__________________________  

Dl. Julian Rupert Francis HEALY – 

Membru  

__________________________  

Mark Henry GITENSTEIN - Membru  __________________________  

 

Dl. Steven Cornelis van GRONINGEN – 

Membru  

__________________________  

Dl. Piotr RYMASZEWSKI – Membru  __________________________ 

__________________________  
 


