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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (CNVM) a emis Certificatul de Înregistrare a
Valorilor Mobiliare (CIVM) pentru Fondul Proprietatea şi a aprobat amendamentul la
prospect
Bucureşti, 22 decembrie 2010 – Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (CNVM) a emis astăzi
Certificatul de Înregistrare a Valorilor Mobiliare (CIVM) pentru acţiunile Fondului Proprietatea
(Fondul), după ce săptămâna trecută autoritatea de reglementare a aprobat prospectul de
listare al Fondului. Tranzacţionarea acţiunilor la Bursa de Valori Bucuresti este programată să
înceapă în data de 25 ianuarie 2011.
Fondul Proprietatea a colaborat cu un consorţiu de brokeri - Raiffeisen Capital Investments S.A,
BRD Groupe Société Générale, ING Bank NV Amsterdam Sucursala Bucureşti – şi consultanţii
juridici, Schoenherr şi Asociaţii SCA şi White & Case, Pachiu SCA, pentru pregătirea listării.
Înaintea listării, managerul de investiţii şi administratorul unic împreună cu brokerii vor organiza
o serie de road-show-uri naţionale şi internaţionale pentru a promova Fondul Proprietatea în
rândul investitorilor.
De asemenea, CNVM a aprobat şi amendamentul la prospect referitor la actualizarea stadiului
unor litigii precum şi la analiza valorii activului net calculat în conformitate cu dispunerea de
masuri 17/2010 a CNVM. Amendamentul va fi publicat pe următoarele website-uri:
www.fondulproprietatea.ro, www.rciro.ro, www.brd.ro.
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 numirii oficiale, Franklin Templeton a demarat plata dividendelor distribuite pentru anii
2008 şi 2009 către toţi acţionarii înregistraţi la data de 27 septembrie 2010. Prospectul întocmit
în vederea listării este disponibil pe următoarele website-uri: www.fondulproprietatea.ro,
www.rciro.ro, www.brd.ro.
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Sursa: Franklin Templeton Investments, 31 august 2010, VAN raportat pe baza standardelor CNVM (autoritate locală de
reglementare).

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 peste 40 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.
Biroul 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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