
1 
 

  
 
 

PENTRU DISTRIBUIRE IMEDIATĂ: 9  februarie 2021 

 
 
 

FRANKLIN TEMPLETON CONSOLIDEAZĂ CONDUCEREA SUCURSALEI BUCUREȘTI  
ȘI ANUNȚĂ NOI PROMOVĂRI 

 
 

 
București, 9 Februarie 2021 – Franklin Templeton International Services S.À R.L., Sucursala București 
(„FTIS”/”Franklin Templeton București”), în calitate de Administrator de Fond de Investiții Alternative al Fondului 
Proprietatea ( „Fondul”), anunță următoarele promovări: 

• Călin Meteș a fost promovat Director General Adjunct pentru Investiții al Franklin Templeton București și 
Manager de Portofoliu Adjunct al Fondului Proprietatea. 

• Marius Dan a fost promovat Director General Adjunct pentru Strategia Corporativă a Franklin Templeton 
București. 

• Daniel Naftali a fost promovat Manager de Portofoliu Adjunct al Fondului Proprietatea. 
 

Călin Meteș, Marius Dan și Daniel Naftali vor raporta în continuare lui Johan Meyer, Director General al 
Franklin Templeton București și Manager de Portofoliu al Fondului Proprietatea. 
 
Comentând cu privire la promovările din echipă, Johan Meyer, Director General al Franklin Templeton 
București și Manager de portofoliu al Fondului Proprietatea a spus: „După ce am marcat recent cea de-a 
zecea aniversare a listării Fondului Proprietatea la Bursa de Valori București, atingând câteva repere istorice în 
acest timp, este esențial să privim spre viitor și să poziționăm Fondul astfel încât să se bucure de succes 
continuu. Cu acestea în minte, îmi face plăcere să anunț promovările lui Călin, Marius și Daniel. Fiind 
profesioniști cu experiență în investiții, promovările lor extind și consolidează conducerea biroului nostru local și 
a Fondului Proprietatea, demonstrând angajamentul pe termen lung al Franklin Templeton față de România. De 
asemenea, aceste promovări recunosc  dedicarea și munca susținută a echipei, care au făcut posibile rezultatele 
excelente din ultimii 10 ani. Sunt încrezător că împreună vor continua să aducă o contribuție semnificativă la 
dezvoltarea Fondului Proprietatea și a afacerilor Franklin Templeton pentru mulți ani de acum înainte. 
 
În rolul său extins de Director General Adjunct pentru Investiții al Franklin Templeton București și Manager 
de Portofoliu Adjunct al Fondului Proprietatea, Călin Meteș se va concentra pe investițiile legate de 
activitatea Fondului, precum și pe orice alte investiții ale Franklin Templeton în România. De asemenea, va 
gestiona relațiile cu alți acționari ai companiilor din portofoliul Fondului. Dl. Meteș s-a alăturat Franklin Templeton 
în anul 2010, fiind responsabil cu monitorizarea permanentă a companiilor cheie din portofoliul Fondului și 
interacțiunea cu stakeholderii acestora, precum și cu cercetarea potențialelor oportunități de investiții din Europa 
de Sud-Est pentru fondurile Franklin Templeton. În plus, a fost membru al consiliului de administrație în mai 
multe companii de stat și private din sectoarele energiei, industriei și infrastructurii. Dl. Meteș deține o diplomă 
de master în bănci și piețe de capital și o diplomă de licență în bănci și burse de valori, ambele de la Universitatea 
Babeș-Bolyai, Cluj Napoca. Călin Meteș este analist certificat CFA ®. . 
 
În rolul său extins de Director General Adjunct pentru Strategia Corporativă al Franklin Templeton 
București, Marius Dan va fi responsabil pentru strategia corporativă a Fondului Proprietatea, concentrându-se 
pe dezvoltarea și implementarea strategiei corporative și de relații cu investitorii a Fondului. Dl. Dan s-a alăturat 
Franklin Templeton în 2011, conducând eforturile globale ale Fondului privind relațiile cu investitorii si acțiunile 
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corporative, care au extins mult baza de acționari instituționali ai Fondului. De asemenea, a condus cu succes 
listarea secundară a Fondului la Bursa de Valori din Londra. În plus, a fost membru în consiliile de administrație 
ale unor companii din portofoliul Fondului din sectoarele imobiliar și FMGC. Dl. Dan a deținut mai multe funcții 
în cadrul Franklin Templeton București de-a lungul anilor: Manager de Relații cu Investitorii (2011-2014), Director 
de Relații cu Investitorii (2014-2019) și Vicepreședinte Senior responsabil cu Strategia Corporativă (2019 - 
2021). Are o experiență de peste 14 ani în industria administrării de active.  
Dl. Dan deține o diplomă de master în finanțe la Universitatea din Wyoming și a absolvit summa cum laude 
Universitatea Wingate cu o diploma de licență în finanțe. 
 
În rolul său extins de Manager de Portofoliu  Adjunct al Fondului Proprietatea, Daniel Naftali va lucra alături 
de Călin Meteș și se va concentra în primul rând pe relația cu consiliile de administrație și conducerile companiilor 
din portofoliul Fondului. Dl. Naftali s-a alăturat Franklin Templeton în 2010 și are o experiență de 15 ani în 
industria administrării de active. În cei 11 ani la Franklin Templeton, a fost responsabil cu monitorizarea 
permanentă a mai multor companii cheie, din portofoliul Fondului Proprietatea și interacțiunea cu stakeholderii 
acestora. Dl. Naftali a fost, de asemenea, membru neexecutiv în consiliile de administrație ale mai multor 
companii din portofoliul Fondului Proprietatea care operează în sectoarele energiei, infrastructurii, industriei și 
FMCG.  
Daniel Naftali deține o diplomă de master în valori mobiliare internaționale, investiții și bănci de la Centrul ICMA- 
Henley Business School Universitatea din Reading, Marea Britanie, și o diplomă de licență în finanțe bănci de 
la Academia de Studii Economice din București. 
 
 
 

- FINAL   - 
 
 
 
Contacte: 
 

 
Elena Birjovanu 
Corporate Communications Manager 
Franklin Templeton Investment Bucharest Branch 
Premium Point 
78-80 Buzesti, 011017, Bucharest 
Tel: +40 21 200 9640 
Email: elena.birjovanu@franklintempleton.com  

 
Cristina Butunoi 
Head of Corporate Division 
Golin  
Metropolis Bravo, 89-97 Grigore Alexandrescu  
010627 Bucharest, Romania 
Tel: +40 751 024 088  
Email: cbutunoi@golin.ro  
 

 
 

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 Investments a preluat 
oficial rolul de manager de investiții și administrator unic al Fondului pe 29 septembrie 2010. Fondul este o companie de investiții de tip 
închis, 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. 78-80, 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 Investments  
 
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 
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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 1,5 trilioane de dolari în active administrate la 31 decembrie 2020. Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați 

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 
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. 78-80, 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 Investments 
și grupurile sale de management au colectat și procesat informațiile din conținutul acestui comunicat de presă cu atenție și diligență 
profesională. Franklin Templeton Investments nu oferă garanții în legătură cu acuratețea acestui document. Franklin Templeton 
Investments 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 Investments 
pentru scopuri proprii. Copyright © 2021. Franklin Templeton Investments. Toate drepturile rezervate. 
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