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DECLARAŢIE DE PRESĂ 
 
 

  
Bucureşti, 10 Octombrie 2012 – Franklin Templeton Investment Management Limited Sucursala 
Bucureşti, în calitate de Administrator Unic şi Manager de Investiţii al S.C. Fondul Proprietatea 
S.A. (“Fondul”),  reafirmă cu tărie faptul că măsurile luate de către administratorul judiciar în 
procesul de insolvenţă a SC Hidroelectrica SA pentru creşterea veniturilor şi reducerea 
cheltuielilor pot duce în final la cash-flow pozitiv pentru companie şi la ieşirea acesteia din 
insolvenţă mai repede şi ca o entitate mai eficientă, profitabilă şi competitivă. 
 
Având în vedere că procedura insolvenţei a fost deja începută, iar Managerul de Fond observă 
realizarea unor progrese semnificative, acesta consideră că este în interesul tuturor părţilor ca 
procesul să fie continuat pentru atingerea obiectivului de a crea o companie mai sănătoasă, fără 
contestaţii legale care să îngreuneaze eforturile administratorului şi să întârzie progresele.  
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# # # 

 
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, Fiduciary Trust, Darby şi Bissett. Compania situată în San Mateo, California, are mai mult de 60 de ani de experienţă 
în investiţii şi administrează active în valoare de peste 749,9 miliarde dolari, conform datelor disponibile la data de 30 septembrie 
2012. 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. 
 
Copyright © 2012. Franklin Templeton Investments. Toate drepturile rezervate. 
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