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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fondul Proprietatea continuă să se opună donaţiei Romgaz către bugetul de stat al
României
Donaţia este văzută ca un risc grav pentru percepţia investitorilor străini
Bucureşti, 7 ianuarie 2011 – Franklin Templeton Investment Management Limited, manager de
investiţii şi administrator unic al Fondului Proprietatea („Fondul”), şi-a anunţat astăzi
dezamăgirea faţă de transferul sumei de 400 de milioane de lei către bugetul statului român.
Fondul Proprietatea a fost informat despre acest transfer în timpul unei audieri în cadrul
procesului iniţiat împotriva Romgaz.
În urma adunării generale a acţionarilor Romgaz din 30 noiembrie 2010, Ministerul Economiei,
acţionarul majoritar al companiei cu 85% din acţiuni, a votat în favoarea donaţiei de 400 de
milioane de lei către bugetul statului român. În calitate de acţionar minoritar cu 15% din acţiuni,
Fondul Proprietatea a votat împotriva rezoluţiei, expunând cu tărie consecinţele negative ale
unei astfel de decizii.
Fondul Proprietatea doreşte să îi asigure pe acţionari că vor fi folosite în continuare toate
mijloacele legale pentru recuperarea sumei prin anularea deciziei AGA Romgaz din 30
noiembrie prin care se aprobă donaţia. În plus, Fondul Proprietatea a convocat o adunare
generală a acţionarilor Romgaz care va avea loc pe 17 ianuarie, pentru a-i revoca pe membrii
Consiliului de Administraţie care au votat în favoarea donaţiei şi pentru a declanşa acţiuni în
justiţie împotriva acestora individual.
Dr. Mark Mobius, preşedinte executiv al Templeton Emerging Markets Group, a declarat:
„Guvernul român riscă foarte mult în relaţia cu investitorii străini urmând acest drum. Ne-am
opus cu fermitate acestor măsuri întrucât credem cu tărie că vor avea consecinţe negative,
cauzând pierderea încrederii investitorilor în disponibilitatea guvernului român de a-şi onora
obligaţiunile şi datoriile, precum şi obligaţiile faţă de acţionarii şi furnizorii companiilor deţinute
de stat”.
Greg Konieczny, manager de fond al Fondului Proprietatea, a comentat: „Suntem extrem de
dezamăgiţi că în ciuda propunerii noastre pentru o soluţie alternativă, această măsură nefericită
a fost implementată. Dorim sa îi asigurăm pe acţionari că vom continua să facem eforturi pentru
recuperarea sumei, utilizand toate mijloacele legale posibile”.

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 3,71 miliarde Euro 1 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. După numirea
oficială, Franklin Templeton a demarat plata dividendelor aferente profiturilor distribuibile din
2008 şi 2009 către toţi acţionarii înregistraţi la data de 27 septembrie 2010.
Franklin Templeton şi-a stabilit recent un birou în Bucureşti, cu o echipă de 24 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 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.
###

1

Sursa: Franklin Templeton Investments, 30 noiembrie 2010, VAN raportat pe baza standardelor CNVM (autoritate
locală de reglementare).

