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Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (CNVM) adoptă metoda internaţională de 
raportare a Valorii Activului Net (VAN) pentru Fondul Proprietatea  

  
Bucureşti, 15 Decembrie 2010 – Franklin Templeton Investment Management Limited, manager 
de investiţii şi administrator unic al Fondului Proprietatea (“Fondul”), salută decizia Comisiei 
Naţionale a Valorilor Mobiliare de a aproba aplicarea sistemului internaţional de calcul al Valorii 
Activului Net (VAN) pentru raportarea valorii acţiunilor Fondului. Noile reglementări sunt 
adoptate prin decizia CNVM 17/ 25.11.2010. 
 
Greg Konieczny, managerul Fondului Proprietatea, declară: „Publicarea unui VAN internaţional 
permite Fondului să aplice principiile globale de evaluare corectă, care au fost adoptate de 
marea majoritate a autorităţilor de reglementare atât în pieţele dezvoltate cât şi în cele 
emergente. Fondul Proprietatea va garanta transparenţa deplină faţă de CNVM şi Comitetul 
Reprezentanţilor, explicând lunar metodele folosite pentru evaluarea acţiunilor Fondului. 
Procesul va fi de asemenea evaluat de Bancpost, care va efectua aprobarea finală a calculului 
VAN”. 
 
Dr. Mark Mobius, preşedinte executiv al Templeton Emerging Markets Group, adaugă: 
„Îmbunătăţirea profilului global al Fondului Proprietatea, stabilizarea grupului de investitori şi 
lichiditatea acţiunilor depind în mare măsură de atragerea investitorilor instituţionali străini care 
se bazează pe VAN-ul internaţional ca metodă standard de evaluare la nivel global. Mulţumim 
CNVM pentru această decizie importantă şi suntem nerăbdători să începem raportarea conform 
noilor reglementări”. 
 
Lansat în decembrie 2005, Fondul Proprietatea 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 a câştigat, în iulie 2009, 
mandatul în valoare de 3,4 miliarde Euro1 al Fondului Proprietatea, fiind selectată dintre şapte 
companii globale de management al activelor. Franklin Templeton a preluat oficial rolul de 
manager al investiţiilor şi unic administrator al Fondului pe 29 septembrie 2010. Începând cu 
data de 27 septembrie 2010, după numirea oficială, Franklin Templeton a demarat plata 
dividendelor distribuite pentru anii 2008 şi 2009 către toţi acţionarii înregistraţi şi se 
concentrează pe listarea Fondului la Bursa de Valori Bucureşti la începutul anului 2011. 
 

                                                 
1 Sursa: Franklin Templeton Investments, 31 August 2010, VAN raportat pe baza standardelor CNVM (autoritatea locală de 
reglementare). 
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Franklin Templeton şi-a stabilit recent un birou în Bucureşti, cu o echipă de 23 de angajaţi, 
incluzând 6 specialişti locali în investiţii sprijiniţi de cei 35 de manageri de portofolii şi analişti din 
cadrul echipei lărgite a Templeton Emerging Markets. 
 
Franklin Templeton Investment Management Limited este o filială a Franklin Resources, Inc. 
[NYSE:BEN], o organizaţie globală de management al investiţiilor ce operează sub denumirea 
Franklin Templeton Investments. Franklin Templeton Investments furnizează soluţii globale şi 
locale de management al investiţiilor administrate de echipele de investiţii Franklin, Templeton, 
Mutual Series, Fiduciary Trust, Darby şi Bissett. Compania situată în San Mateo, California are 
mai mult de 60 de ani de experienţă în investiţii şi administrează active în valoare de peste 642 
miliarde dolari, conform datelor disponibile la data de 30 noiembrie 2010. Pentru mai multe 
informaţii, vă rugăm să vizitaţi www.franklintempleton.uk. 
 
Birourile Franklin Templeton Investment Management Ltd. din Bucureşti se află la Premium 
Point, Calea Buzeşti nr. 78-80, etajul 8, sector 1, Bucureşti, Romania. Tel: +40.200.96.00, Fax: 
+40.200.96.31/32. Pentru mai multe informaţii cu privire la Fondul Proprietatea, vă rugăm să 
vizitaţi http://www.fondulproprietatea.ro 
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