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PENTRU DISTRIBUIRE IMEDIATĂ: 28 octombrie 2020 

 
 

FONDUL PROPRIETATEA CERE ORGANIZAREA UNUI NOU PROCES DE SELECȚIE PENTRU 

NUMIREA MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE LA AEROPORTURI BUCUREȘTI 

 
 
București, 28 octombrie 2020 – Fondul Proprietatea (Fondul) își exprimă îngrijorarea cu privire la rezultatul 
procesului de de selecție pentru numirea noilor membri în Consiliul de Administrație al Aeroporturi București SA, 
pentru un mandat de patru ani. Procesul de selecție nu a fost riguros, rezultând, astfel, nominalizări care nu sunt 
credibile. Acționarii sunt așteptați să voteze numirea candidaților selectați la Adunarea Generală a Acționarilor, 
programată pe 2 noiembrie 2020.  
 
Prin procesul de selecție, în care legislația privind guvernanța corporativă a fost respectată doar în teorie, în 
practică nu s-a ajuns la rezultatul optim, și anume, găsirea celor mai potriviți candidați pentru Consiliu. Fondul a 
observat că majoritatea candidaților propuși nu au experiență relevantă de conducere și nu sunt independenți, 
cei mai mulți fiind conectați politic sau afiliați. 
 
Fondul Proprietatea cere Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor să nu aprobe numirea 
membrilor Consiliului de Administrație al Aeroporturi București pentru un mandat de patru ani și să reia procesul 
de selecție pentru întregul Consiliu de Administrație.  
 
Johan Meyer, CEO Franklin Templeton Investments și Manager de Portofoliu la Fondul Proprietatea, a 
declarat: „Este absolut crucial pentru Aeroporturi București să aibă membri în Consiliul de Administrație cu o 
calificare corespunzătoare, competenți și experimentați, mai ales în actualele circumstanțe pline de provocari. 
Candidații cu experiență dovedită și fără influență politică ar trebui să aibă prioritate pentru a susține Aeroporturi 
București să treacă prin această perioadă plină de incertitudini și să își dezvolte potențialul. Compania are planuri 
corporative și de investiții ambițioase, inclusiv listarea la Bursa de Valori, care pot fi realizate doar dacă sunt 
gestionate de profesioniștii potriviți”.  
 
Solicitarea Fondului privind reinițierea procedurii de selecție pentru membrii Consiliului are la bază câteva 
considerații cheie: 

 

• procesul de selectie nu a fost relevant sau coerent, de vreme ce a fost condus de trei consultanți de HR 
diferiți. Consultatul de HR care a încheiat ultima fază a procedurii de selecție, PricewaterhouseCoopers 
Tax Advisors & Accountants SRL, nu a avut mandat pentru a interveni asupra listei lungi a canditaților 
care a rezultat în urma primelor faze ale procesului de selecție, fapt care a condus la o listă scurtă 
nepotrivită; 
 

• procedura de selecție nu a inclus o o etapă de căutare activă pentru cei mai buni candidați disponibili 
realizată de profesioniști de resurse umane, fiind realizată exlusiv prin publicarea unui anunț de recrutare 
a candidaților;  
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• depunerea candidaturilor a fost caracterizată de un exces de birocrație, care a descurajat potențialii 
candidați potriviți să participe la procesul de selecție; 

 
• procesul de selecție nu s-a concretizat prin selectarea candidaților care au experiența și calitățile 

necesare pentru a conduce o companie cu un nivel de complexitate cum este cel al Aeroporturi București; 
 

• candidații catalogați drept cei mai potriviți în procesul de selecție nu îndeplinesc criteriul independenței;  
 

• niciunul dintre candidații propuși nu are experiența relevantă pentru a susține obiectivul companiei de a 
atrage finanțare de la investitorii instituționali pentru construcția unui nou terminal, prin listarea 
companiei la Bursa de Valori. 

 
 

- 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 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. Pentru mai multe informații, vizitați http://www.franklintempleton.co.uk. 
 
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”), 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 
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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. 
 
Începând cu aceeași dată, 1 aprilie 2016, FTIS a numit  filiala de la București a Franklin Templeton Investment Management Ltd. (“FTIML”) 
Marea Britanie drept administratoul său de investiții și a delegat acestuia managementul portofoliului și operațiunile de servicii 
adiministrative ale Fondului. Numita delegare exclude expres delegarea managementului riscului Fondului care rămâne singura 
prerogativă a Administratorului Fondului.  
 
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 investiți i 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. 
 
 
 
 


