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FONDUL PROPRIETATEA SĂRBĂTOREȘTE 11 ANI DE LA LISTAREA LA BURSA DE VALORI 

BUCUREȘTI 

București, 27 ianuarie 2022 – Franklin Templeton International Services S.À.R.L., în calitatea sa de 
Administrator de fond de investiții alternative și administrator unic („Administratorul de fond”) al Fondului 
Proprietatea SA („Fondul”) aniversează unsprezece ani de la listarea Fondului la Bursa de Valori București, pe 
25 ianuarie 2011. Pe parcursul acestei perioade, Fondul a contribuit semnificativ la dezvoltarea pieței locale de 
capital, îmbunătățind standardele de guvernanță corporativă în companiile de stat și creând constant valoare 
pentru acționarii săi. 
 
Ilinca von Derenthall, Președinte al Comitetului Reprezentanților, a declarat: „Fondul Proprietatea a 
susținut continuu dezvoltarea pieței de capital din România și implementarea celor mai bune practici de 
guvernanță corporativă la nivelul companiilor din portofoliu. Mai sunt multe de făcut, iar singura cale către progres 
este listarea unor noi companii la bursă. Pledăm cu tărie pentru aceste IPO-uri, iar Hidroelectrica și Salrom sunt 
două companii cheie pregătite să înceapă procesul de listare. Ne propunem să profităm de momentul prielnic 
de pe piața locală de capital și să colaboram în beneficiul tuturor părților interesate. Odată cu listarea acestor 
două companii, România va face un pas important spre promovarea la statutul de piață emergentă de către 
MSCI, ceea ce va permite intrări de noi fonduri la Bursa de Valori București.” 

Cu această ocazie, Johan Meyer, CEO Franklin Templeton București și manager de portofoliu al Fondului 
Proprietatea a declarat: „De-a lungul celor 11 ani de la listare, Fondul Proprietatea a avut o contribuție 
semnificativă la dezvoltarea companiilor din portofoliu prin implicarea puternică în implementarea standardelor 
de guvernanță corporativă și pledând pentru îmbunătățirea transparenței acestora. Rezultatul, performanța lor 
financiara îmbunătățită, s-a tradus direct în crearea de valoare pentru investitorii Fondului. Suntem pregătiți să 
sprijinim listarea companiilor de stat în viitorul apropiat, deoarece considerăm că aceasta este o oportunitate 
excelentă de a încuraja mai multe investiții în România și de a genera valoare pentru acționari. Companii precum 
Hidroelectrica și Salrom sunt bine poziționate pentru a beneficia de pe urma listărilor și vor pune România pe 
radarul investitorilor de pe tot globul.” 

Fondul Proprietatea a primit, anul trecut, aprobarea de principiu de la Ministerul Economiei de a-și lista 
participația la Salrom la Bursa de Valori București, iar anul acesta Fondul dorește să obțină avizele necesare de 
la Ministerul Energiei pentru listarea Hidroelectrica. 
 
Cele mai semnificative realizări în perioada de 11 ani de la listarea Fondului la BVB: 

• Prețul acțiunii a atins un maxim istoric de 2,22 lei pe acțiune la 17 ianuarie 2022, cu mult peste 1,00 lei 
pe acțiune, care era valoarea nominală a acțiunii la crearea Fondului, consolidând astfel performanța 
constantă din ultimii 11 ani. 

• De la preluarea mandatului de administrare a Fondului Proprietatea de către Franklin Templeton în 
septembrie 2010, Fondul a efectuat semnificative distribuții brute de numerar de 7,2 miliarde lei, (2,1 
miliarde dolari) și a finalizat doisprezece programe de răscumpărare, în valoare de peste 7,3 miliarde lei. 
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• Fondul Proprietatea a finalizat aproximativ jumătate din tranzacțiile speciale (precum IPO, SPO și ABO) 
executate pe BVB între 2012 și 2021. Cele mai importante tranzacții încheiate de Fond includ: Transgaz 
ABO (2013), Transelectrica ABO (2014), Conpet ABO (2014), Romgaz ABO (2014, 2015, 2016) și 
Petrom ABO (2013, 2016, 2017, 2020, 2022). 

• Volumul acțiunilor Fondul Proprietatea tranzacționate la BVB reprezintă 33% din volumul total al acțiunilor 
tranzacționate la BVB în perioada 2011 - 2021. 

• FP s-a clasat pe locul 1 în rândul celor mai tranzacționați emitenți la BVB în perioada de 11 ani, cu o 
valoare medie de tranzacționare de 9,9 milioane lei, și a fost a 5-a cea mai mare companie românească 
listată la BVB, reprezentând aproape 6% din capitalizarea totală a pieței la sfârșitul anului 2021.  
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Note pentru editori: 
 
1. Despre Fondul Proprietatea 
 
Lansat în decembrie 2005, Fondul Proprietatea („Fondul”) a fost creat pentru despăgubirea cetățenilor români ale căror proprietăți au fost 
confiscate de fostul regim comunist. În urma licitației internaționale anunțate în decembrie 2008, Franklin Templeton a preluat oficial rolul 
de manager de investiții și administrator unic al Fondului pe 29 septembrie 2010. 
 
Fondul este o companie de investiții alternative, iar obiectivul său investițional este maximizarea randamentelor către acționari și creșterea 
valorii activului net pe acțiune prin investiții realizate, în principal, în acțiuni și valori mobiliare românești. Fondul se tranzacționează pe 
Bursa de Valori București din 25 ianuarie 2011 și a fost listat pe segmentul Specialist Fund Market London Stock Exchange prin 
intermediul certificatelor de depozit (“GDR-uri”) la data de 29 aprilie 2015.  
 
Fondul Proprietatea are sediul în Strada Buzești nr. 76-80, etajul 7, sector 1, București, cod poștal 011017, Romania. Pentru mai 
multe informații cu privire la Fondul Proprietatea, vă rugăm să vizitați http://www.fondulproprietatea.ro/. 
 
 
2. Despre Franklin Templeton 
 
Franklin Resources, Inc. [NYSE: BEN] este o organizație globală de management al investițiilor, cu filiale care operează în cadrul 
Franklin Templeton și deservesc clienți din peste 165 de țări. Misiunea Franklin Templeton este de a-si ajuta clienții să obțină rezultate 
mai bune prin expertiză în administrarea investițiilor, managementul averii și soluții tehnologice. Prin intermediul managerilor săi de 
investiții specializați, compania are  experiență extinsă în acțiuni, venituri fixe, soluții multi-active și alternative. Cu birouri în peste 30 de 
țări și aproximativ 1.300 de profesioniști în investiții, compania din California are peste 70 de ani de experiență în investiții și 
aproximativ 1,572 trilioane de dolari în active administrate la 31 decembrie 2021. Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați 
www.franklintempleton.ro. 
 
Franklin Templeton a deschis un birou în București în mai 2010, cu o echipă de 32 de angajați, incluzând 6 specialiști locali  în investiții 
sprijiniți de cei peste 40 de manageri de portofolii și analiști din cadrul echipei lărgite a Templeton Emerging Markets. 
 
Începând cu 1 aprilie 2016, în vederea conformării cu Directiva UE 2011/611 privind managerii fondurilor de investiții alternative, Fondul 
este administrat de Franklin Templeton Investment Services S.À R.L. (“FTIS/Manager de Fond”), o societate cu răspundere limitată care 
se califică drept administrator de fond de investiții alternativ conform Articolului 5 din Legea din Luxembourg din data de 12 iulie 2013 
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privind managerii de fonduri de investiții alternative, autorizat de Comisia de Supraveghere a Sectorului Financiar cu numărul   
A00000154/21 noiembrie 2013, al cărui birou se află la adresa strada Albert Borschette nr. 8A, L-1246 Luxembourg, înregistrat la Registrul 
Comerțului și Companiilor din Luxembourg, cu nr.  B 36.979. 
 
Acest comunicat este distribuit de FTIS Sucursala București înregistrat cu numărul 40198471. 
 
Adresa biroului FTIS Sucursala București este: Premium Point, Strada Buzești nr. 76-80, etajul 8, sector 1, București, Romania. Tel: 
+40.200.96.00, Fax: +40.200.96.31/32.  
 
Acest comunicat de presă este destinat doar interesului public și nu constituie consiliere profesională. Franklin Templeton și grupurile 
sale de management au colectat și procesat informațiile din conținutul acestui comunicat de presă cu atenție și diligență pro fesională. 
Franklin Templeton nu oferă garanții în legătură cu acuratețea acestui document. Franklin Templeton nu va fi răspunzător în fata niciunui 
utilizator al acestui document sau a oricărei alte persoane sau entități pentru inexactitatea informațiilor conținute în acest comunicat de 
presă sau pentru orice erori sau omisiuni din conținutul său, indiferent de cauza acestor inexactități, erori sau omisiuni. Orice analiză sau 
cercetare conținută în acest document a fost obținută de Franklin Templeton pentru scopuri proprii.  
 
Copyright © 2022. Franklin Templeton. Toate drepturile rezervate. 

 


