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Franklin Templeton continuă să se opună cu fermitate conflictului clar de interese prezent în 
încercările Guvernului României de a obţine o Donaţie din partea Romgaz la Adunarea Generală a 

Acţionarilor din 22 noiembrie 

Ministerul Economiei este chemat să se abţină de la vot din motive de conflict de 
interese 

 
 

Londra, 19 noiembrie 2010 – Franklin Templeton Investment Management Limited, companie 
de management al investiţiilor şi administrator unic al Fondului Proprietatea („Fondul”) continuă 
să fie alarmat şi se opune cu fermitate încercării Guvernului României de a obţine o „donaţie” 
din partea Romgaz pentru a contribui la finanţarea deficitului bugetar din acest an. 
 
Dr. Mark Mobius, Preşedinte Executiv al Templeton Emerging Markets Group, declară: „Suntem 
foarte alarmaţi de faptul că această propunere este din nou pe agendă la următoarea AGA 
Romgaz din 22 noiembrie. Este o problemă foarte serioasă care ar putea aduce prejudicii 
majore reputaţiei internaţionale a României ca destinaţie de investiţii. De asemenea, ridică 
întrebări serioase cu privire la conflictul de interese existent, căci Guvernul României, mai exact 
Ministerul Economiei, este cel mai mare acţionar al Romgaz, şi încearcă să folosească această 
poziţie influentă pentru a finanţa deficitul bugetar în detrimentul acţionarilor Romgaz. Ne 
adresăm public Ministerului Economiei să se abţină de la vot în cadrul următoarei AGA din 
cauza acestui conflict de interese.” 
 
Dr. Mobius adaugă: „Credem că Ordonanţa nr. 18 aprobată de Guvernul României, cu cele trei 
articole (59-62) care prevăd faptul că mai multe companii cu capital majoritar de stat „au 
opţiunea” de a face donaţii către bugetul de stat pentru acoperirea deficitului bugetar înregistrat 
în acest an, încalcă principiile fundamentale ale pieţei libere precum şi legislaţia în vigoare. 
Această donaţie ar dăuna reputaţiei internaţionale a României. Stabileşte de asemenea un 
precedent negativ foarte important, deteriorând percepţia investitorilor străini cu privire la modul 
de derulare a afacerilor în România şi afectând negativ posibilitatea de listare a Romgaz la 
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Bursa de Valori Bucureşti în anul următor. Franklin Templeton va întreprinde toate acţiunile 
juridice necesare pentru a revoca orice decizie AGA ce ar aproba o astfel de donaţie”. 
 
Având în vedere că propunerea de „donaţie” a fost retrasă de pe agenda AGA Romgaz din 14 
septembrie şi pentru o a doua oară din AGA derulată în 18 octombrie, Franklin Templeton a 
încercat să antreneze în această problemă principalele părţi interesate, inclusiv Ministerul 
Economiei şi Consiliului de Administraţie al Romgaz. 
  
Greg Konieczny, Manager de Fond - Fondul Proprietatea, adaugă: „Credem cu tărie că 
propunerea noastră alternativă – de aprobare a plăţii unui dividend special din rezervele 
financiare acumulate în anii precedenţi către toţi acţionarii companiei – este o opţiune mai 
rezonabilă pentru Consiliul de Administraţie Romgaz şi Ministerul Economiei. Credem, de 
asemenea, că acest dividend special este cea mai bună modalitate pentru guvern de a colecta 
bani de la companiile controlate de stat. Prin îmbunătăţirea guvernanţei corporative, Guvernul 
României va putea să crească valoarea dividendelor şi astfel să întărească reputaţia României 
în această privinţă. Încurajăm Guvernul României să demonstreze comunităţii investiţionale 
internaţionale, precum şi acţionarilor Fondului Proprietatea, că îşi asumă obligaţia de a 
îmbunătăţi guvernanţa corporativă ceea ce va fi în beneficiul economiei în ansamblu.” 
 
Romgaz, companie cu capital majoritar de stat, este cel mai mare producător de gaz natural din 
România şi parte a portofoliului Fondului Proprietatea. Este singura companie din cadrul 
portofoliului Fondului Proprietatea menţionată în Ordonanţa Guvernului nr. 18/18.08.2010 ca 
având opţiunea de a efectua o donaţie către bugetul de stat de până la 400 milioane RON, circa 
130 milioane USD, reprezentând 52% din lichidităţile aflate în bilanţul companiei şi respectiv 
4,5% din capitalul propriu al acţionarilor la finalul anului 2009. 
 
Conform estimărilor Franklin Templeton  (pe baza consecinţelor înregistrate în urma unor 
acţiuni guvernamentale similare pe alte pieţe) „donaţia” propusă de 400 milioane RON poate 
rezulta în următoarele pierderi pentru Ministerul Economiei: o pierdere de 1.195,98 milioane 
RON din devalorizarea participaţiei ministerului la CNTEE Transelectrica SA, SNTGN Transgaz 
SA şi SNGN Romgaz SA. Din această sumă, 221,33 milioane RON reprezintă estimarea 
noastră privind pierderile la nivelul veniturilor obţinute din listarea anunţată a 15% din 
participaţia la aceste trei companii la Bursa de Valori Bucureşti. Această pierdere poate fi 
evitată înlocuind „donaţia” printr-un dividend special, plătibil proporţional către toţi acţionarii 
Romgaz, ce ar rezulta într-un cost suplimentar de numai 70,6 milioane RON pentru Romgaz. 
 
Greg Konieczny completează: „În cazul în care Ministerul Economiei va decide să voteze în 
favoarea acestei rezoluţii la următoarea AGA, eforturile noastre de promovare a Fondului 
Proprietatea şi a României printre investitorii străini vor fi serios prejudiciate, ceea va rezulta în 
pierderi suplimentare pentru toţi acţionarii FP, inclusiv pentru guvern (reprezentat de Ministerul 
Finanţelor).”  
 
Lansat în decembrie 2005, Fondul Proprietatea 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 a câştigat, în iulie 2009, 
mandatul în valoare de 3,4 miliarde Euro al Fondului Proprietatea, fiind selectată dintre şapte 
companii globale de management al activelor. Franklin Templeton a preluat oficial rolul de 
manager al investiţiilor şi unic administrator al Fondului pe 29 septembrie 2010. Începând cu 
data de 27 septembrie 2010, după numirea oficială, Franklin Templeton a demarat plata 



dividendelor distribuite pentru anii 2008 şi 2009 către toţi acţionarii înregistraţi şi se 
concentrează pe listarea Fondului la Bursa de Valori Bucureşti la începutul anului 2011. 

Franklin Templeton şi-a stabilit recent un birou în Bucureşti, cu o echipă de 23 de angajaţi, 
incluzând 6 specialişti locali în investiţii sprijiniţi de cei 35 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 ce operează sub denumirea 
Franklin Templeton Investments. Franklin Templeton Investments furnizează soluţii globale şi 
locale de management al investiţiilor administrate de echipele de investiţii 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 644 
miliarde dolari, conform datelor disponibile la data de 30 septembrie 2010. Pentru mai multe 
informaţii, vă rugăm să vizitaţi www.franklintempleton.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.  
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