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FRANKLIN TEMPLETON ANIVERSEAZĂ UN AN DE LA PRELUAREA MANDATULUI 

FONDUL PROPRIETATEA ŞI ENUMERĂ PRINCIPALELE REALIZĂRI  
 

 
 
Bucureşti, 28 septembrie 2011 – La un an de la preluarea mandatului Fondul Proprietatea 
(„Fondul”), Franklin Templeton Investment Management Limited, manager de investiţii şi unic 
administrator al Fondului enumeră principalele realizări, precum şi planurile de viitor pentru 
Fond. 
 
Dr. Mark Mobius, Preşedinte Executiv Templeton Emerging Markets Group a declarat: „Fondul 
Proprietatea a progresat mult din septembrie 2010 când Franklin Templeton a preluat rolul de 
manager de investiţii şi unic administrator al acestui mandat. Vasta noastră experienţă 
internaţională şi expertiză a fost un beneficiu clar pentru Fondul Proprietatea şi acţionarii săi. 
Fondul este acum listat la Bursa de Valori Bucureşti (BVB) şi este cel mai vizibil şi mai lichid 
emitent de pe piaţa românească, atrăgând atenţia unui număr semnificativ de investitori 
instituţionali. Viitorul Fondului arată promiţător, mai ales în contextul în care Guvernul 
intenţionează să crească eficienţa şi transparenţa companiilor controlate de stat din portofoliu 
prin oferte primare sau secundare şi numirea unor echipe de manageri profesionişti. Credem cu 
fermitate că angajamentul Guvernului de a duce aceste planuri la îndeplinere va ajuta 
semnificativ la creşterea valorii companiilor din portofoliu şi va da un impuls sănătos economiei 
României”.  
 
Aflat la conducerea biroului Franklin Templeton din Bucureşti de mai bine de un an, Greg 
Konieczny, Manager de Fond al Fondului Proprietatea, comentează asupra ultimelor 12 luni: 
„Progresul obţinut în ultimul an reprezintă ilustrarea efortului şi dedicării deosebite ale echipei 
locale în managementul activ al acestui Fond şi în creşterea vizibilităţii internaţionale a acestuia. 
Nu am fi reuşit în eforturile noastre fără relaţiile de cooperare si parteneriatele pe care le-am 
construit cu instituţii precum Guvernul României, CNVM, BVB, Depozitarul Central, brokerii 
locali şi, cel mai important, sprijinul acţionarilor Fondului Proprietatea. Echipa de management 
al portofoliului continuă să înfrunte multe provocări pe măsură ce lucrează la îmbunătăţirea 
guvernanţei corporative şi la alinierea tuturor companiilor din portofoliul Fondului Proprietatea la 
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standardele internaţionale. Rămânem în continuare foarte motivaţi în depăşirea acestor 
provocări şi în creşterea valorii Fondului”.  
  
 
Câteva dintre cele mai semnificative realizări ale Franklin Templeton în primul an de 
mandat: 
 

 Listarea cu succes a Fondului Proprietatea la BVB pe 25 ianuarie 2011, în termenul 
scurt impus, la aproximativ 4 luni de la preluarea managementului Fondului, un moment 
istoric pentru piaţa de capital din România.  

 Fondul Proprietatea a devenit rapid cea mai vizibilă şi lichidă acţiune de la BVB cu o 
valoare medie zilnică a tranzacţiilor de 25 milioane de lei, reprezentând 52% din 
valoarea medie zilnică a tranzacţiilor la BVB, cu peste 8 miliarde de acţiuni 
tranzacţionate la BVB în primele 8 luni (echivalent a aproximativ 60% din capitalul 
Fondului), iar valoarea tuturor tranzacţiilor cu acţiunile Fondului a depăşit 4,3 miliarde de 
lei).1  

 O creştere a Valorii Activului Net (VAN) a Fondului de 6% cumulativ de la 31 decembrie 
2010 pană la 31 august 2011.  

 Protejarea drepturilor acţionarilor Fondului Proprietatea. Franklin Templeton a fost un 
susţinător vocal al acţionarilor, în numele Fondului, în privinţa deciziilor considerate a fi 
în detrimentul interesului pe termen lung al acţionarilor Fondului: 

o Litigiul în curs împotriva donaţiei Romgaz; 
o Blocarea planului de creare a celor doi „campioni energetici”; 
o Convocarea adunărilor generale ale acţionarilor la Hidroelectrica şi 

Nuclearelectrica pentru solicitarea aprobării listării celor două companii la BVB. 
 Îmbunătăţirea guvernanţei corporative la companiile din portofoliu şi monitorizarea 

continuă a managementului companilor de stat asigurând: 
o Reprezentare în Consiliile de Administraţie a 18 companii din portofoliu, precum 

şi numirea cu succes a unui număr de 15 membri independenţi în companii, care 
împreună reprezintă un total de peste 75% din VAN-ul Fondului2.  

o Participarea la peste 360 de adunări generale ale acţionarilor la 82 de companii 
şi la mai mult de 107 şedinţe ale Consiliilor de Administraţie3. 

 Continuarea unui dialog cu Guvernul României şi instituţiile internaţionale cu scopul de a 
îmbunătăţi eficienţa, profitabilitatea şi competitivitatea companiilor din portofoliul 
Fondului. Drept rezultat, Fondul susţine planul Guvernului de a numi un management 
profesionist şi de a lista la bursă participaţii minoritare la companiile de stat.  

 Colaborarea strânsă cu BVB şi CNVM, autoritatea de reglementare a pieţei de capital, 
pentru îmbunătăţirea mecanismelor de tranzacţionare prin introducerea conturilor 
globale, ceea ce face din România o destinaţie mai accesibilă pentru investiţii.  

 Reluarea plăţii dividendelor către acţionari pentru anii financiari 2008, 2009 şi 2010 
însumând 1,532 miliarde de lei.  

 Promovarea Fondului Proprietatea şi a României în rândul investitorilor instituţionali 
străini prin organizarea a peste 250 de întâlniri bilaterale în cadrul a şapte road-show-uri 
de promovare internaţională şi conferinţe în peste 15 ţări. Activităţile promoţionale au 
rezultat în modificări semnificative în structura acţionariatului: 33,73% din Fond este 
deţinut acum de investitori instituţionali străini4.  

 Conceperea şi implementarea programului de răscumpărare cu scopul de a returna 
valoare către acţionari. Un număr de 225,9 milioane de acţiuni au fost răscumpărate 

                                                 
1 Date pentru perioada 25 ianuarie – 25 septembrie 2011. 
2 La 31 august 2011. 
3
 La 31 august 2011. 

4 La 31 august 2011. 
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până la data de 23 septembrie 2011, echivalent a 1,7% din capitalul social al Fondului, 
la un preţ mediu de 0,5043 lei, pentru care s-au plătit 113,7 milioane de lei (aproximativ 
95% din fondurile disponibile).  

 Administrarea activă a Fondului Proprietatea în momente de volatilitate crescută, prin 
adăugarea de expunere pe unele sectoare noi, precum cel bancar, şi creşterea 
expunerii pe sectoarele de aluminiu şi îngrăşăminte chimice.  

 Vânzarea unor companii mai mici la preţuri peste evaluarea lor în VAN-ul Fondului.  
 Îmbunătăţirea semnificativă în comunicarea şi transparenţa către acţionari şi publicul 

larg prin activităţi continue precum rapoarte către bursă, conferinţe de presă, întâlniri cu 
investitorii şi un conţinut îmbunătăţit al paginii de internet, care acum include informaţii 
relevante despre primele 20 de deţineri ale Fondului, reprezentând aproape 90% din 
VAN.  

 
Concentrându-se pe obiectivele Fondului Proprietatea în viitor, Greg Konieczny a concluzionat: 
„Putem fi mândri de realizările noastre până acum, dar mai avem mult de muncit în anii ce 
urmează. Avem un număr de iniţiative pe care vrem să le realizăm pe termen mediu, printre 
care: explorarea potenţialului unei listări secundare la Bursa din Varşovia; propunerea eliminării 
restricţiilor de vot pentru acţionarii Fondului; colaborarea strânsă cu Guvernul în calitate de 
acţionar majoritar al companiilor din portofoliu pentru implementarea măsurilor necesare care 
vizează creşterea valorii pentru acţionari, de exemplu prin impunerea unor preţuri corecte de 
piaţă şi reducerea costurilor conexe la unele dintre cele mai importante companii din portofoliu; 
continuarea cooperării cu BVB şi CNVM pentru alinierea pieţei din România la practicile 
internaţionale (de exemplu, încurajarea implementării conturilor globale pentru mai mulţi 
emitenţi şi accesul mai facil pentru investitorii internaţionali). Privim cu încredere către un nou 
an marcat de succes în creşterea valorii Fondului pentru acţionarii noştri”.   

 

# # # 

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 fost declarat câştigător, în iulie 
2009, al mandatului în valoare de 3,63 miliarde Euro5 al Fondului Proprietatea, fiind selectată 
dintre şapte companii globale de management al activelor. Franklin Templeton a preluat oficial 
rolul de manager de investiţii şi administrator unic al Fondului pe 29 septembrie 2010.  
 
Franklin Templeton şi-a stabilit un birou în Bucureşti în mai 2010, cu o echipă de 25 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 716 miliarde dolari, conform datelor disponibile la data de 31 august 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. 

                                                 
5
Sursa: Franklin Templeton Investments, 31 august 2011, VAN raportat pe baza reglementărilor CNVM. 
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