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GRAVE ÎNCĂLCĂRI ALE STANDARDELOR DE GUVERNANŢĂ CORPORATIVĂ 
 LA TRANSGAZ, NUCLEARELECTRICA ŞI ROMGAZ 

 
 

Bucureşti, 8 mai 2013 – Fondul Proprietatea (“Fondul”) anunţă că Adunarea Generală a 
Acţionarilor S.N.T.G.N. Transgaz S.A., care a avut loc în data de 30 aprilie 2013, a decis 
numirea în Consiliul de Administraţie al companiei a patru noi membri recomandaţi de 
Ministerul Economiei, în calitate de acţionar majoritar, pe lângă actualul director general. În 
consecinţă, Consiliul de Administraţie al Transgaz nu include în acest moment niciun 
candidat recomandat de vreunul dintre acţionarii minoritari, inclusiv Fondul Proprietatea. 
 
Standardele adecvate şi transparente de guvernanţă corporativă necesită ca structura 
Consiliului să reflecte cea mai recentă structură a acţionariatului. Faptul că, la puţin timp 
după oferta publică secundară, niciun acţionar minoritar nu este reprezentat în Consiliul 
companiei demonstrează o nepăsare pentru standardele de guvernanţă corporativă şi 
pentru încrederea acordată companiei şi statului, în calitate de acţionar majoritar, de către 
noii investitori. Această situaţie va transmite puternice semnale negative investitorilor locali 
şi străini înaintea ofertelor publice initiale anunţate pentru alte companii controlate de stat. 
Considerăm că acest efect reprezintă o deviere foarte gravă de la procesul de reformare a 
companiilor de stat, care ar putea periclita întregul proces de privatizare. În consecinţă, am 
solicitat deja Consiliului de Administratie al Transgaz reconvocarea unei Adunări Generale 
a Acţionarilor pentru desemnarea unui nou Consiliu de Administraţie pe baza votului 
cumulativ. Am formulat această solicitare având în vedere şi faptul că investitorii care au 
cumpărat acţiuni în timpul ofertei publice secundare nu au avut ocazia să îşi exprime votul 
în cadrul AGA din 30 aprilie. 
 
Mai mult, remarcăm că această decizie urmează o tendinţă îngrijorătoare observată recent 
în contextul  altor schimbări în Consiliile de Administraţie ale Romgaz şi Nuclearelectrica. 
Noile Consilii de Administraţie ale acestor companii, aprobate de Ministerul Economiei, în 
calitate de acţionar majoritar, nu includ niciun candidat recomandat de Fondul 
Proprietatea, în calitate de acţionar minoritar, în schimb, continuă să includă cu 
preponderenţă angajaţi ai statului şi persoane apropiate spectrului politic. Aceasta deşi au 
fost desemnate firme de recrutare pentru a conduce procesul de selecţie, iar scopul 
evident stabilit prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 este de a numi 
membri ai Consiliilor cu experienţă profesională şi de conducere adecvate pentru 
asemenea poziţii. 
 
Credem cu tărie că aceste schimbări pot pune în pericol succesul ofertelor publice iniţiale 
ale Nuclearelectrica şi Romgaz, programate pentru acest an şi pot afecta semnificativ 
interesul potenţialilor investitori pentru aceste plasamente. De asemenea, acestea vor 
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afecta credibilitatea întregului program de numire de manageri profesionişti în companiile 
de stat. 
 
 

# # # 
 
 
Lansat în decembrie 2005, Fondul Proprietatea („Fondul”) a fost creat pentru despăgubirea cetăţenilor români ale căror 
proprietăţi au fost confiscate de fostul regim comunist. În urma licitaţiei internaţionale anunţate în decembrie 2008, Franklin 
Templeton Investments a preluat oficial rolul de manager de investiţii şi administrator unic al Fondului pe 29 septembrie 
2010. Fondul este o companie de investiţii de tip închis, iar obiectivul său investiţional este aprecierea pe termen lung a 
capitalului prin investiţii în principal în acţiuni româneşti. 
 
Franklin Templeton şi-a stabilit un birou în Bucureşti în mai 2010, cu o echipă de 27 de angajaţi, incluzând 6 specialişti locali 
în investiţii sprijiniţi de cei peste 40 de manageri de portofolii şi analişti din cadrul echipei lărgite a Templeton Emerging 
Markets. 
 
Franklin Templeton Investment Management Limited este o filială a Franklin Resources, Inc. [NYSE:BEN], o organizaţie 
globală de management al investiţiilor care operează sub denumirea Franklin Templeton Investments. Franklin Templeton 
Investments furnizează soluţii globale şi locale de management al investiţiilor administrate de echipele de investiţii ale 
Franklin, Templeton, Mutual Series, Bissett, Fiduciary Trus, Darby, Balanced Equity Management şi K2. Compania situată în 
San Mateo, California, are mai mult de 65 de ani de experienţă în investiţii şi administrează active în valoare de peste 823 
miliarde dolari, conform datelor disponibile la data de 31 martie 2013. Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să vizitaţi 
www.franklintempleton.co.uk. 
 
Birourile Franklin Templeton Investment Management Ltd. din Bucureşti se află la Premium Point, Calea Buzeşti nr. 78-80, 
etajul 8, sector 1, Bucureşti, Romania. Tel: +40.200.96.00, Fax: +40.200.96.31/32. Pentru mai multe informaţii cu privire la 
Fondul Proprietatea, vă rugăm să vizitaţi http://www.fondulproprietatea.ro. 
 
Acest comunicat de presă este destinat doar interesului public şi nu constituie consiliere profesională. Franklin Templeton 
Investments şi grupurile sale de management au colectat şi procesat informaţiile din conţinutul acestui comunicat de presă 
cu atenţie şi diligenţă profesională. Franklin Templeton Investments nu oferă garanţii în legătură cu acurateţea acestui 
document. Franklin Templeton Investments nu va fi răspunzător în faţa niciunui utilizator al acestui document sau a oricărei 
alte persoane sau entităţi pentru inexactitatea informaţiilor conţinute în acest comunicat de presă sau pentru orice erori sau 
omisiuni din conţinutul său, indiferent de cauza acestor inexactităţi, erori sau omisiuni. Orice analiză sau cercetare conţinută 
în acest document a fost obţinută de Franklin Templeton Investments pentru scopuri proprii. 
 
Emis de Franklin Templeton Investment Management Limited Sucursala Bucureşti. FTIML Sucursala Bucureşti este 
autorizată şi reglementată în România de CNVM. 
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