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Franklin Templeton Investments numit oficial Administrator al Fondului
Proprietatea
Londra, 29 septembrie 2010 - Franklin Templeton Investment Management Limited (FTIML) are
plăcerea să anunţe preluarea efectivă a administrării Fondului Proprietatea (Fondul). Aceasta
survine după obţinerea aprobării Registrului Comerţului urmată de publicarea azi, în Monitorul
Oficial al României, a deciziei Adunarii Generale a Acţionarilor de aprobare a restructurării
Fondului, finalizându-se, astfel, procesul care permite FTIML să preia în mod oficial
managementul si administrarea Fondului.
Lansat in Decembrie 2005, Fondul Proprietatea a fost creat pentru compensarea cetăţenilor
români ale căror proprietăţi au fost confiscate in mod abuziv de fostul regim comunist. O licitaţie
internaţională a fost anunţată în Decembrie 2008, pentru ca, în iulie 2009, o comisie
independentă de selecţie a ofertelor, să aleagă Franklin Templeton dintre alţi şapte manageri
internaţionali de active pentru a gestiona mandatul de peste 3,4 miliarde euro 1 al Fondului.
Procesul a fost unul lung şi cu numeroase provocari, desfăşurându-se în contextul unei pieţe
volatile şi în condiţiile aprobării Ordonanţei Guvernamentale 81, toate acestea având loc pe
parcursul ultimelor 18 luni.
.
Dr. Mark Mobius, Presedintele Executiv al Grupului Templeton Emerging Markets, un pionier în
domeniul investiţiilor pe pieţele emergente, a comentat “Suntem extrem de încântaţi de
preluarea acestui mandat şi transmitem mulţumirile noastre sincere tuturor acţionarilor şi
Guvernului Român pentru sprijinul şi încrederea acordate. Managementul profesionist al
Fondului nu este benefic doar acţionarilor săi, ci contribuie, de asemenea, la creşterea
interesului investitorilor străini pentru investiţiile pe piaţa românească.”
.
David Smart, directorul pentru fonduri suverane din cadrul Franklin Templeton Investments, a
comentat, de asemenea: “ Ne-am angajat să îmbunătăţim vizibilitatea României, dar şi a
Fondului Proprietatea în faţa marilor investitori instituţionali din întreaga lume, inclusiv în faţa
fondurilor suverane, care pot obţine o mai bună expunere pe această piaţă subevaluată, în
special în domeniul infrastructurii. Acest aspect reflectă structura portofoliului Fondului şi oferă o
diversificare semnificativă pe piaţa românească, în cadrul căreia dominante sunt acţiunile
bancare.”
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Fondul Proprietatea, 31 August 2010, raportarea Valoarii Activului Net, pe baza standardelor CNVM.

Privind cu încredere spre viitor
Franklin Templeton a deschis recent un birou în Bucureşti, având o echipă de 17 angajaţi,
inclusiv 6 profesionişti locali în investiţii, care beneficiază de intreg suportul celor 35 manageri
de portofoliu si analişti din componenţa echipei globale a Templeton Emerging Markets.
Relocat in Bucureşti, Greg Konieczny, Manager de fond al Fondului Proprietatea, a comentat:
“Suntem poziţionaţi ideal, astfel încât putem funcţiona la “viteza maximă” încă din prima zi pe
măsură ce depunem toate eforturile noastre pentru a livra cele mai bune rezultate acţionarilor
nostri. De la momentul semnării Contractului de Administrare al Fondului Proprietatea în
februarie 2010, am fost foarte activi în pregătirea acestui moment, şi am întreprins deja o serie
de vizite la companii atât din Bucureşti cât şi din alte oraşe din România.”
Dr. Mobius a concluzionat: “La Templeton intelegem importanţa analizei detaliate şi dedicate
precum şi a răbdării necesare pentru materializarea valorii unei investiţii. Aşteptăm cu interes să
utilizăm vasta noastră experienţă pe pieţele emergente şi de “frontieră” pentru a identifica
oportunităţi investiţionale atractive şi în România.”
Dispunând deja de infrastructura necesară, precum şi de toate aprobările, FT îşi concentrează
atenţia către listarea Fondului la Bursa de Valori Bucureşti, listare care va avea loc la începutul
anului 2011.
.
Unul dintre administratorii de active de prestigiu la nivel global, Franklin Templeton a obţinut
succese deosebite în dezvoltarea afacerilor sale pe pieţe locale, inclusiv prin deschiderea celor
mai recente birouri din Vietnam, Malaezia şi Mexic. Compania are, de asemenea, o prezenţă
puternică în Europa Centrală si de Est, cu birouri in Moscova, Varşovia, Budapesta şi Istanbul.
Sub conducerea domnului Vivek Kudva, Managing Director pentru regiunea CEEMEA şi India,
Franklin Templeton oferă fonduri de investiţii înregistrare în Luxemburg, precum şi alte soluţii
investiţionale adaptate investitorilor instituţionali, dar şi de tip retail, pe piaţa central şi est
europeană, incluzând Estonia, Latvia, Lituania, Polonia, Republica Cehă, Slovacia, Ungaria şi
Slovenia şi intenţionează să facă acelaşi lucru şi în România.
Franklin Templeton Investment Management Limited este o filială a companiei Franklin
Resources, Inc. [NYSE:BEN], o organizaţie globală de administrare a investiţiilor care operează
sub denumirea de Franklin Templeton Investments. Franklin Templeton Investments oferă
soluţii de administrare a investiţiilor atât la nivel global cât şi la nivel local, acestea fiind
administrate de către echipele sale de investiţii Franklin Templeton, Mutual Series, Fiduciary
Trust, Darby si Bissett. Cu sediul principal in San Mateo, California/Statele Unite ale Americii,
compania are peste 60 ani experienţă în administrarea de investiţii, iar la data de 31 August
2010, activele sale in administrare depăşeau valoarea de 600 miliarde USD. Pentru informaţii
suplimentare, vă rugăm să accesaţi www.franklintempleton.com/uk. ,
Biroul din Bucureşti al Franklin Templeton Investment Management Ltd este localizat la adresa:
Clădirea Premium Point, etajul 8, Buzeşti 78-80, telefon: +40 200 96 00, Fax: +40 200 96 31/32.
Pentru informaţii suplimentare privind Fondul Proprietatea, vă rugăm accesaţi:
http://www.fondulproprietatea.ro.
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