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FONDUL PROPRIETATEA ORGANIZEAZĂ ZILELE ANALIŞTILOR ŞI INVESTITORILOR  

 
Bucureşti, 24 aprilie 2012 – Franklin Templeton Investment Management Limited UK Sucursala 
Bucureşti, în calitate de Administrator Unic şi Manager de Investiţii al S.C. Fondul Proprietatea 
S.A. (“Fondul”), anunţă că a finalizat cu succes evenimentul Zilele Analiştilor şi Investitorilor 
pentru Fondul Proprietatea. Principalul obiectiv al acestui eveniment, susţinut atât în Bucureşti 
cât şi în afara capitalei, în perioada 23-24 aprilie, a fost acela de a oferi investitorilor instituţionali 
internaţionali şi locali, precum şi analiştilor interesaţi de Fondul Proprietatea, o perspectivă 
aprofundată asupra Fondului, companiilor din portofoliul său şi strategiei de investiţii.  
 
Prima parte a evenimentului a constat în vizite la faţa locului la trei dintre cele mai importante 
companii din portofoliul Fondului şi anume: Complexul Energetic Craiova (care va deveni parte 
din Complexul Energetic Oltenia după finalizarea fuziunii), Hidrocentrala Porţile de Fier, parte 
din Hidroelectrica, şi reactoarele nucleare ale Nuclearelectrica. A doua parte a evenimentului s-
a concentrat pe prezentări susţinute de reprezentanţi ai Managerului de Fond, Bancii Naţionale 
a României, Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, precum şi ai conducerilor 
celor mai mari companii din portofoliu, care însumează peste 70% din VAN: OMV Petrom SA, 
Hidroelectrica SA, Romgaz SA, CN Aeroporturi Bucureşti SA, Enel Distribuţie Muntenia, GDF 
Suez Energy România şi Transgaz SA.  
 
Dr. Mark Mobius, Preşedinte Executiv al Templeton Emerging Markets Group, a declarat: “Timp 
de peste două decenii, Templeton Emerging Markets Group a beneficiat de prezenţa echipelor 
noastre la faţa locului, în pieţele emergente şi de frontieră; de abilitatea noastră de a organiza 
vizite în teritoriu şi de oportunitatea de a interacţiona cu managementul local al companiilor din 
portofoliu. Aceste Zile ale Analiştilor şi Investitorilor sunt foarte folositoare pentru că oferă 
investitorilor o imagine foarte clară despre companiile din portofoliul Fondului Proprietatea, prin 
vizite locale şi interacţiunea cu managementul companiilor. Este, de asemenea, o platformă 
benefică pentru companiile româneşti de a-şi demonstra atractivitatea în faţa investitorilor 
internaţionali şi de a arăta cum pot concura cu alte companii din pieţele emergente”. 
 
Dr. Mark Mobius a mai adăugat: “Acest eveniment constituie o parte importantă a efortului 
nostru continuu de a promova Fondul şi beneficiile de a investi în România. Având în vedere 
prezenţa numeroasă şi interesul puternic arătat de investitorii instituţionali străini şi locali şi de 
analişti, vom continua să organizăm astfel de evenimente de două ori pe an”. 



 
Greg Konieczny, Manager de Fond al Fondului Proprietatea, a comentat: “Am avut două zile 
foarte interesante cu analiştii de la companiile de brokeraj şi investitorii noştri majori, şi credem 
că acestea vor creşte vizibilitatea Fondului ca oportunitate importantă de investiţii pentru 
investitorii instituţionali locali şi străini. A fost, de asemenea, o ocazie excelentă pentru a oferi 
informaţii actualizate participanţilor despre ultimele evoluţii, în special din zona guvernanţei 
corporative, referitoare la numirile de directori şi manageri independenţi în întreprinderile de 
stat, precum şi despre viitoarelor oferte publice iniţiale ale companiilor din portofoliul nostru”. 
 

# # # 
 
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 aprecierea 
pe termen lung a capitalului prin investiţii în principal în acţiuni româneşti. 
 
Franklin Templeton şi-a stabilit un birou în Bucureşti în mai 2010, cu o echipă de 27 de angajaţi, 
incluzând 6 specialişti locali în investiţii sprijiniţi de cei 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 ale 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 725 miliarde dolari, conform datelor disponibile la data de 31 martie 2011. Pentru mai 
multe informaţii, vă rugăm să vizitaţi www.franklintempleton.co.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. 
 
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 cauza acestor inexactităţi, erori sau omisiuni. Orice analiză sau cercetare conţinută 
în acest document a fost obţinută de Franklin Templeton Investments pentru scopuri proprii. 
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