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FRANKLIN TEMPLETON FINALIZEAZĂ ACHIZIȚIA LEGG MASON 

 

• Achiziția consacră Franklin Templeton ca unul dintre cei mai mari manageri independenți de 

investiții globale specializate 

• Compania extinsă va furniza strategii complementare de investiții pentru un număr mai mare de 

clienți din mai multe locuri 

 
București, 3 august 2020 - Franklin Resources Inc. („Compania”), organizație globală de management al 
investițiilor, cu filiale care operează sub denumirea Franklin Templeton, a finalizat achiziția Legg Mason Inc. și 
a managerilor săi de investiții specializate, anunțată anterior. 
 
Organizația extinsă consacră Franklin Templeton ca unul dintre cei mai mari manageri independenți de investiții 
globale specializate, administrând active (AUM) în valoare totală de 1,4 trilioane de dolari printr-o echipă cu una 
dintre cele bune competențe din industrie în ceea ce privește investițiile diverse și de calitate. Achiziția întărește 
semnificativ prezența Franklin Templeton în zone geografice-cheie și creează o platformă de investiții extinsă, 
bine echilibrată între clientul instituțional și cel de retail.  
 
„Suntem extrem de încântați să anunțăm finalizarea achiziției Legg Mason, cea mai mare și semnificativă 
tranzacție din istoria Franklin Templeton”, a declarat Jenny Johnson, Președinte și CEO al Franklin 
Templeton. „S-au întâmplat extrem de multe de când am făcut anunțul la jumătatea lunii februarie, dar rațiunile 
strategice pentru această asociere puternică nu au făcut decât să se întărească. Această achiziție deblochează 
o valoare substanțială și oportunități de creștere determinate de o scară mai largă, diversitate și echilibru privind 
strategiile de investiții, canalele de distribuție și zonele geografice. Compania noastră extinsă este aliniată atât 
în ceea ce privește cultura, cât și focusul comun pe furnizarea de rezultate puternice ale investițiilor pentru clienții 
noștri apreciați.” 
 
Tranzacția aduce, de asemenea, beneficii la nivel de leadership și consolidează veniturile fixe de bază, acțiunile 
și investițiile alternative, precum și extinde capacitățile firmei de a furniza soluții multi-active. Franklin Templeton 
subliniază faptul că nu a planificat schimbări pentru strategiile de investiții diferențiate ale managerilor de 
investiții, care vor beneficia de infrastructura globală a Franklin Templeton și de investițiile continue în tehnologie 
și inovație. 
 
„S-au depus multe eforturi pentru pregătirea acestei achiziții în ultimele cinci luni, toate în timpul unei pandemii 
fără precedent, cu aproape toți cei implicați lucrând de la distanță. Aș vrea să le mulțumesc angajaților ambelor 
companii pentru contribuțiile lor extraordinare și dedicarea lor excepțională pentru clienți și business pe tot 
parcursul procesului ”, a adăugat Johnson. 
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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.com  
 

 
 
Note pentru editori: 
 
Despre Franklin Templeton Investments  
 
Franklin Resources, Inc. [NYSE:BEN] este o organizație globală de management al investițiilor care operează împreuna cu sucursalele 
sale sub denumirea Franklin Templeton. Obiectivul Franklin Templeton este de a oferi rezultate superioare prin furnizarea de soluții 
globale și locale de management al investițiilor pentru clienți de retail, instituționali și fonduri suverane în peste 170 de țări. Prin intermediul 
echipelor specializate, compania are experiență în toate clasele de active – inclusiv în acțiuni, obligațiuni, soluții alternative și soluții 
personalizate multi-active. Cei peste 600 de specialiști în investiții ai companiei sunt susținuți de o echipă integrată, la nivel mondial, de 
profesioniști în managementul riscurilor și de o rețea globală de birouri de tranzacționare. Având angajați în peste 30 de țări, compania 
din California are peste 70 de ani de experiență în investiții și administra active în valoare de aproximativ 1,4 trilioane de dolari la 30 iunie 
2020 (pe baza facturii pro forma pentru achiziția Legg Mason, Inc.). Pentru mai multe informații, vizitați franklinresources.com.  
 
Franklin Templeton a deschis un birou în București în mai 2010, cu o echipă de 30 de angajați, incluzând 5 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”), 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, înregistrat la Autoritatea de Supraveghere Financiară din România (“ASF”) cu nr. 
PJM07.1AFIASMDLUX0037/10 martie 2016. 
 
Acest comunicat este distribuit de Franklin Templeton Investment Management Limited (“FTIML”), înregistrat la ASF cu nr. 
PJM01SFIM/400005/14 septembrie 2009, care este autorizat și reglementat în Marea Britanie de Autoritatea de Comportament Financiar, 
fiind înregistrat în cadrul acesteia sub nr. 121779 si fiind înregistrat ca echivalentul străin al unui consultant de investiții la Comisia de 
Valori Mobiliare din SUA. FTIML operează aici de față în calitate de delegat al FTIS în ceea ce privește funcțiile de management al 
portofoliului, precum și serviciile de administrare a Fondului. 
 
Adresa biroului Franklin Templeton Investment Management Limited din București este: Premium Point, Strada Buzești nr. 78-80, etajele 
7-8, 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 © 2020. Franklin Templeton Investments. Toate drepturile rezervate. 
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