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Franklin Templeton se opune cu fermitate încercării Guvernului României de a colecta o 
„donaţie” în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor Romgaz din 18 octombrie 
 
Londra, 15 octombrie 2010 – Franklin Templeton Investment Management Limited, managerul 
de investiţii şi administratorul unic al Fondului Proprietatea („Fondul”), îşi declară opoziţia fermă 
în privinţa încercării Guvernului României de a colecta o „donaţie” din partea Romgaz pentru 
finanţarea deficitului bugetar aferent acestui an. Romgaz, companie cu capital majoritar de stat, 
este cel mai mare producător de gaze naturale din România şi face parte din portofoliul 
Fondului Proprietatea. În data de 18 octombrie, Romgaz va organiza o adunare generală a 
acţionarilor („AGA”), în cadrul căreia această propunere va fi supusă la vot.  
 
Dr. Mark Mobius, preşedinte executiv al Templeton Emerging Markets Group a declarat: „Având 
în vedere faptul că subiectul a fost discutat cu Guvernul României, suntem bineînţeles 
dezamăgiţi că se acţionează în această direcţie. Reiterăm astăzi faptul că ne opunem cu tărie 
propunerii Guvernului de a colecta o donaţie din partea Romgaz pentru acoperirea deficitului 
bugetar. Această decizie va dăuna reputaţiei României şi va stabili un precedent negativ, 
deteriorând percepţia investitorilor străini cu privire la siguranţa derulării afacerilor în România şi 
afectând totodată posibilitatea listării Romgaz la Bursa de Valori Bucureşti în cursul anului 
viitor.” 
 
Articolele nr. 51-54 din Ordonanţa nr. 18 aprobată de Guvernul României pe 18 august 2010 
prevăd faptul că o serie de companii cu capital majoritar de stat „au opţiunea” de a efectua 
donaţii către bugetul de stat pentru acoperirea deficitului bugetar aferent anului curent. Unul 
dintre aceste articole stabileşte şi sumele maxime pe care aceste companii le pot dona. 
Romgaz este singura companie din portofoliul Fondului Proprietatea menţionată la acest punct, 
cu o sumă maximă de 400 milioane RON, aproximativ 130 milioane USD, reprezentând 52% 
din lichidităţile aflate în bilanţul companiei şi respectiv 4,5% din capitalul propriu al acţionarilor la 
finalul anului 2009. 
 
Dr. Mobius a continuat: „Propunerea încalcă atât principiile de bază ale unei pieţe libere, cât şi 
legislaţia în vigoare: contravine Legii Societăţilor Comerciale (nr. 31/1990) şi Constituţiei 
României. Mai mult, deşi prevederea este exprimată ca fiind o “opţiune” a companiei, faptul că 
Ministerul Economiei este acţionarul majoritar şi are un interes clar în această propunere 
înseamnă că un vot favorabil acesteia ar putea fi impus în ciuda obiecţiilor puternice exprimate 
de ceilalţi acţionari. Ţinând cont de interesul lor în această chestiune, solicităm Ministerului 
Economiei fie să retragă rezoluţia de pe agendă, fie să se abţină de la votul acestei propuneri în 
cadrul AGA Romgaz din 18 octombrie 2010”. 
 



Greg Konieczny, Manager de fond la Fondul Proprietatea, adaugă: „Una dintre cele mai bune 
metode prin care Guvernul României poate colecta bani de la companiile controlate de stat este 
prin plata dividendelor. Pentru a creşte valoarea acestor plăţi, guvernul ar trebui să 
îmbunătăţească guvernanţa corporativă în companiile deţinute de stat prin numirea unor 
manageri profesionişti şi independenţi. Acest lucru ar conduce la creşterea profitabilităţii şi, 
respectiv, a încasărilor din dividende efectuate de companiile deţinute de Stat. În prezent 
veniturile raportate de companiile româneşti sunt mult mai scăzute decât cele ale statelor vecine. 
Franklin Templeton este bucuros să sprijine Guvernul României în stabilirea unor standarde de 
guvernanţă corporativă de nivel înalt în cadrul companiilor aflate în portofoliul Fondului 
Proprietatea”. 
 
Lansat în decembrie 2005, Fondul Proprietatea a fost înfiinţat pentru despăgubirea cetăţenilor 
români ale căror proprietăţi au fost confiscate de fostul guvern comunist. O licitaţie 
internaţională a fost anunţată în decembrie 2008, în urma căreia, în iulie 2009, Franklin 
Templeton a câştigat mandatul Fondului Proprietatea în valoare de 3,4 miliarde1 Euro, fiind 
selectată dintre şapte companii globale de administrare a activelor. Franklin Templeton a 
preluat oficial rolul de manager de investiţii şi unic administrator al Fondului pe 29 septembrie 
2010.,  După numirea oficială, Franklin Templeton a demarat plata dividendelor distribuite 
pentru anii 2008 şi 2009 către toţi acţionarii înregistraţi la data de 27 Septembrie 2010 şi se 
concentrează pe listarea Fondului la Bursa de Valori Bucureşti la începutul anului 2011 
 
Franklin Templeton a deschis recent un birou în Bucureşti, cu o echipă de 23 de angajaţi, 
inclusiv 6 specialişti în investiţii locali, care sunt sprijiniţi în demersurile lor de cei 35 de 
manageri de portofoliu şi analişti din cadrul echipei extinse 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 cu sediul central 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. 
 
Biroul Franklin Templeton Investment Management Ltd. din Bucureşti este situat la adresa 
Premium Point, Calea Buzeşti nr. 78-80, etajul 8, sector 1, Bucureşti, România. 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.  
 
 
# # # 

 

                                                 
1 Sursa: Franklin Templeton Investments, 31 august 2010, raportare NAV pe baza standardelor CNVM. 
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