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COMUNICAT DE PRESĂ 
 

Actualizare cu privire la litigiile iniţiate împotriva Fondului Proprietatea  
de către unul din acţionarii săi  

 
  
Bucureşti, 10 Octombrie 2012 – Franklin Templeton Investment Management Limited Sucursala 
Bucureşti, în calitate de Administrator Unic şi Manager de Investiţii al S.C. Fondul Proprietatea 
S.A. (“Fondul”), anunţă că, în data de 10 octombrie 2012, Curtea de Apel Bucureşti a respins 
recursul formulat de Fond în dosarul nr. 47039/3/2010 şi a decis menţinerea sentinţei 
Tribunalului Bucureşti dată în data de 22 decembrie 2011. Decizia Curţii de Apel Bucureşti este 
irevocabilă. 
 
Recursul Fondului Proprietatea a fost formulat la hotărârea Tribunalul Bucureşti, care a decis 
următoarele:  
 

• Tribunalul Bucureşti a admis în parte cererea reclamantei de anulare a Hotărârilor 
Adunării Generale Extraordinare ale Acţionarilor nr. 1, 2, 8 şi 9 din data de 06.09.2010 
pe baza unor argumente de ordin procedural referitoare la o presupusă încălcare de 
către conducerea anterioară a Fondului a formalităţile administrative necesare pentru 
convocarea şedinţei. Aceste hotărâri se referă la aprobarea noului Act Constitutiv, 
aprobarea numirii Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, 
Sucursala Bucureşti în calitate de administrator unic al Fondului, revocarea fostului 
Directorat şi a fostului Consiliu de Supraveghere şi numirea primilor membrii ai 
Comitetului Reprezentanţilor.  

• Tribunalul Bucureşti a respins cererea reclamantei de anulare a Hotărârii nr. 
3/06.09.2010 a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor. Această hotărâre se referă la 
listarea Fondului pe Bursa de Valori Bucureşti. 

 
Managerul de Fond nu a primit decizia motivată a Curţii de Apel Bucureşti, având în vedere că 
în prezent este disponibil doar anunţul foarte scurt al Curţii.  
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Cu toate acestea, pentru evitarea oricărei confuzii, Administratorul Fondului menţionează că 
versiunea Actului Constitutiv la care face referire decizia instanţei nu este cea în vigoare în 
prezent. Noi versiuni ale Actului Constitutiv au fost aprobate de către acţionarii Fondului cu o 
vastă majoritate în cadrul Adunărilor Generale ale Acţionarilor („AGA”) din 29 noiembrie 2010, 
23 noiembrie 2011 şi 4 aprilie 2012.  
 
Mai mult, noile hotărâri din cadrul AGA din 25 aprilie 2012 au reiterat în mod expres aprobarea 
acţionarilor pentru toate capetele de cerere referitoare la hotărârile ce fac obiectul acestei 
decizii a instanţei: acestea au fost propuse de către un acţionar şi aprobate de acţionari cu o 
majoritate de peste 96%.  
 
În consecinţă, FTIML este dator să respecte Actul Constitutiv în vigoare şi deciziile acţionarilor 
în acest sens şi va continua să administreze Fondul în conformitate cu contractul său de 
administrare, în colaborare cu Comitetul Reprezentanţilor.  
 
Greg Konieczny, Manager de Fond al Fondului Proprietatea, a declarat: “Este regretabil că un 
singur acţionar minoritar urmăreşte să folosească sistemul de justiţie pentru a întârzia şi a 
interfera cu implementarea hotărârilor adoptate de o largă majoritate a acţionarilor Fondului. Cu 
toate acestea, trebuie să observăm că decizia instanţei s-a bazat pe un argument strict tehnic, 
de procedură, şi a făcut referire numai la hotărârile acţionarilor care au fost aprobate în 
septembrie 2010. De la acea dată, acţionarii Fondului şi-au exprimat şi confirmat intenţiile 
referitoare la administrarea Fondului de mai multe ori prin alte hotărâri şi chiar şi-au reiterat 
aprobarea pentru deciziile luate la AGA din septembrie 2010. Vom continua să respectăm 
aceste hotărâri şi să administrăm Fondul în conformitate cu contractul nostru de administrare şi 
cu Actul Constitutiv în vigoare”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



# # # 
 
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 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 care 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 749,9 miliarde dolari, conform datelor disponibile la data de 30 septembrie 
2012. 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. 
 
Emis de Franklin Templeton Investment Management Limited Sucursala Bucureşti. FTIML Sucursala Bucureşti este autorizată şi 
reglementată în România de CNVM. 
 
Copyright © 2012. Franklin Templeton Investments. Toate drepturile rezervate. 
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