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FONDUL PROPRIETATEA CONDAMNĂ LIPSA DE TRANPARENŢĂ ÎN NUMIRILE DIN 
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL PORTULUI CONSTANŢA   

 
 
 
Bucureşti, 21 decembrie 2018 – Fondul Proprietatea este foarte dezamăgit de deciziile luate la ultima Adunare 
Generală ordinară a Acţionarilor (AGA) a C.N. Administraţia Porturilor Maritime S.A. Constanţa (“Portul 
Constanţa”/ “APM”), desfăşurată pe 17 decembrie 2018, cu privire la numirea a patru membri cu mandate 
depline în Consiliul de Asministraţie. Numirile au fost efectuate fără comunicarea transparentă, anterioară 
AGA, a oricărei informaţii cu privire la numele candidaţilor, pregătirea lor profesională şi procesele de selecţie 
care au dus la nominalizarea lor. 
 
În pofida faptului că Fondul Proprietatea a semnalat aceste încălcări ale transparenţei înainte de AGA, 
Ministerul Transporturilor, acţionarul majoritar al APM,  a mers mai departe cu decizia de a numi noi membri ai 
Consiliului de Administraţie şi nu a respectat legislaţia guvernanţei corporative, care este în vigoare. 
Componenţa actuală a Consiliului include doi directori executivi ai companiei, în timp ce doi alţi membri se află, 
în opina Fondului Proprietatea, într-un potenţial conflict de interese, date fiind locurile lor de muncă şi afilierea 
profesională. 
 
În urma deciziei AGA de la Portul Constanţa, care a ignorant avertismentul Fondului Prorietatea, Johan Meyer, 
CEO al Franklin Templeton Investments Limited şi Manager de Portofoliu al Fondului Proprietatea, a declarat: 
“Fondul Proprietatea nu a primit înaintea AGA nicio informaţie privitoare la candidaţii pentru Consiliul de 
Administraţie al APM, ceea ce a dovedit încă o dată lipsa totală de bunăcredinţă a Ministerului Transporturilor  
de a se supune obligaţiilor legale privind transparenţa. Mai mult, dintre cei 4 noi membri numiţi, 3 au activat 
deja ca membri interimari în Board, o situaţie care ridică serioase întrebări privind corectitudinea procesului de 
selecţie”. 
 
Fondul Proprietatea îşi reafirmă hotărârea de a folosi toate mijloacele legale aflate la dispoziţia sa 
pentru a proteja interesele companiei şi respectarea drepturilor acţionarilor minoritari conferite de 
lege. 
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Elena Birjovanu 
Corporate Communications Manager 
Franklin Templeton Investment Sucursala București 
Premium Point, Str. Buzesti, nr. 78-80 
011017 București 
Tel: +40  21 200 9640 
Email: elena.birjovanu@franklintempleton.com  

 
Andrada Busuioc 
Executive Director, 
Golin  
Metropolis Bravo, Str. Grigore Alexandrescu, nr. 89-97 
010627 București 
Tel: +40 21 301 00 51  
Email: abusuioc@golin.com 
 

 
 
Note pentru editori: 
 
1. Despre Fondul Proprietatea 
 
Lansat în decembrie 2005, Fondul Proprietatea („Fondul”) 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 Investments a 
preluat oficial rolul de manager de investiţii şi administrator unic al Fondului pe 29 septembrie 2010. Fondul este o companie de 
investiţii de tip închis, iar obiectivul său investiţional este maximizarea randamentelor și aprecierea per acțiune a capitalului prin 
investiţii în principal în acţiuni româneşti și titluri de valoare asociate acțiunilor. Fondul se tranzacționează pe Bursa de Valori București 
din 25 ianuarie 2011 și a fost listat pe segmentul Specialist Fund Market al Bursei de Valori de la Londra prin intermediul certificatelor 
de depozit (“GDR-uri”) la data de 29 aprilie 2015.  
 
Fondul Proprietatea are sediul în Strada Buzeşti nr. 78-80, etajul 7, sector 1, București, cod poștal 011017, Romania. Pentru mai multe 
informații cu privire la Fondul Proprietatea, vă rugăm să vizitaţi http://www.fondulproprietatea.ro/. 
 
2. Despre Franklin Templeton Investments  
 
Franklin Resources, Inc. [NYSE:BEN] este o organizaţie globală de management al investiţiilor care operează sub denumirea Franklin 
Templeton Investments. Franklin Templeton Investments furnizează soluţii globale şi locale de management al investițiilor pentru clienți 
de retail, instituționali și fonduri suverane în peste 180 de țări. Prin intermediul echipelor specializate, compania are experiență în toate 
clasele de active – inclusiv în acțiuni, obligațiuni, soluții alternative și personalizate. Cei peste 600 de specialiști în investiții ai companiei 
sunt susținuți de o echipă integrată, globală de profesioniști în administrarea riscului și de o rețea globală de birouri de tranzacționare. 
Având birouri în 35 de țări, compania situată în California are peste 65 de ani de experiență în investiții şi administrează active în 
valoare de peste 683 miliarde dolari, conform datelor disponibile la 30 noiembrie 2018. Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să vizitaţi 
http://www.franklintempleton.co.uk. 
 
Franklin Templeton şi-a stabilit un birou în Bucureşti în mai 2010, cu o echipă de 32 de angajaţi, incluzând 6 specialişti locali în investiţii 
sprijiniți de cei peste 40 de manageri de portofolii şi analişti 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 investiţii alternativ conform Articolului 5 din Legea din Luxembourg din data de 12 iulie 2013 privind managerii 
de fonduri de investiţii 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 Comerţului şi 
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, înregistrată în cadrul acesteia sub nr. 121779, înregistrată ca echivalentul străin al unui consultant de investiţii la Comisia de 
Valori Mobiliare din SUA. FTIML operează aici de față în calitate de delegate al FTIS în ceea ce priveşte funcţiile de management al 
portofoliului, precum și serviciile de administrare a Fondului. 
 
Birourile Franklin Templeton Investment Management Ltd. din București se află la Premium Point, Calea Buzeşti 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 şi nu constituie consiliere profesională. Franklin Templeton Investments 
şi grupurile sale de management au colectat şi procesat informaţiile din conţinutul acestui comunicat de presă cu atenţie şi diligenţă 
profesională. Franklin Templeton Investments nu oferă garanţii în legătură cu acurateţea acestui document. Franklin Templeton 
Investments nu va fi răspunzător în faţa niciunui utilizator al acestui document sau a oricărei alte persoane sau entităţi pentru 
inexactitatea informaţiilor conţinute în acest comunicat de presă sau pentru orice erori sau omisiuni din conţinutul său, indiferent de 
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cauza acestor inexactităţi, erori sau omisiuni. Orice analiză sau cercetare conţinută în acest document a fost obţinută de Franklin 
Templeton Investments pentru scopuri proprii. 
 
Emis de Franklin Templeton Investment Management Limited UK Sucursala București. 
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