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ING BANK ESTE NOUL CUSTODE SI DEPOZITAR PENTRU FONDUL PROPRIETATEA 

 
Bucureşti, 27 iunie 2011 - Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom 
Sucursala Bucureşti, manager de investiţii şi unic administrator al Fondului Proprietatea 
(“Fondul”) anunţă astăzi că ING BANK N.V. Amsterdam Sucursala Bucureşti a fost selectată 
drept custodele şi depozitarul Fondului Proprietatea, în urma unui proces de selecţie desfăşurat 
în luna iunie 2011. Acest contract va intra în vigoare din august 2011 când prezentul contract de 
servicii de depozitare cu Bancpost S.A. va expira.  
 
Şase bănci cu experienţă locală şi internaţională, au fost invitate pentru a participa la procesul 
de selecţie şi au înaintat oferte demonstrând expertiza solidă şi standardele de calitate înalte 
solicitate de către Fond.  
 
Greg Konieczny, managerul de fond al Fondului Proprietatea a declarat: „Ne bucurăm că putem 
lucra cu ING Bank în calitate de custode şi depozitar pentru Fondul Proprietatea. Am organizat 
un proces de selecţie riguros la care au luat parte unele dintre băncile cu cea mai mare 
experienţă care operează în România. Suntem încrezători că vom avea o colaborare de succes 
cu ING Bank”. 
 
„ING Bank România este onorată de alegerea facută de Franklin Templeton care reprezintă o 
recunoaştere a calităţii oferite de banca noastră în zona serviciilor de depozitare si custodie. 
În cadrul acestui contract vom oferi o gama de servicii complexe care acoperă certificarea 
activului net, păstrarea în siguranţă a instrumentelor financiare, raportări la standarde 
internaţionale şi alte servicii conexe “, a declarat Mihaela Bitu, Director General Adjunct ING 
Bank. 
 
Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala Bucureşti 
doreşte să mulţumească BANCPOST S.A pentru serviciile specializate de custode şi depozitar 
oferite Fondului Proprietatea pe parcusul ultimului an.  
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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 4,06 miliarde Euro1 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 704 miliarde dolari, conform datelor disponibile la data de 30 aprilie 2011. 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. 
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1 Sursa: Franklin Templeton Investments, 30 aprilie 2011, VAN raportat pe baza standardelor CNVM (autoritate 
locală de reglementare). 
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