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LISTAREA FONDULUI PROPRIETATEA  

IMPULSIONEAZĂ PIAŢA DE CAPITAL DIN ROMÂNIA  

 
Bucureşti, 28 februarie 2011 – La o lună de la listarea cu succes a Fondului Proprietatea 
(“Fondul”) la Bursa de Valori Bucureşti (BVB), Franklin Templeton Investment Management 
Limited, manager de investiţii şi administrator unic al Fondului, evidenţiază beneficiile şi 
influenţa semnificativă aduse de acest eveniment de importanţă istorică pentru piaţa de capital 
din România. 
 
Dr. Mark Mobius, preşedinte executiv, Templeton Emerging Markets Group, a declarat: “După 
ani de amânări, acţionarii şi investitorii pot tranzacţiona acţiunile Fondului Proprietatea pe o 
piaţă reglementată şi transparentă, cu costuri de tranzacţionare mai mici şi cu acces total la 
informaţiile relevante despre Fond. În plus, este important să menţionăm că în ziua listării preţul 
acţiunii era mai mare, respectiv discountul era mai mic faţă de perioada în care acţiunile se 
tranzacţionau pe piaţa gri. Acesta este cu adevărat un început foarte bun.” 
 
Câteva din efectele pozitive pentru piaţa de capital din România de la listarea Fondului au fost: 
 

• Fondul Proprietatea are cel mai mare free-float – 5,2 miliarde de lei [1,2 miliarde de 
euro]1 şi este cea mai lichidă acţiune de la BVB.  

• Capitalizarea Bursei de Valori Bucureşti a cunoscut o creştere de 8,2 miliarde de lei [1,9 
miliarde de euro] prin listarea Fondului Proprietatea. 

• Marii investitori străini au acum acces la un fond precum Fondul Proprietatea prin 
intermediul mecanismelor modernizate ale Bursei de Valori Bucureşti.  

• Peste 1,6 miliarde de acţiuni Fondul Proprietatea au fost tranzacţionate la Bursa de 
Valori Bucureşti în prima lună de la listarea Fondului, reprezentând 11,8% din capitalul 
Fondului. Valoarea tuturor tranzacţiilor cu acţiunile Fondului a depăşit 1 miliard de lei, iar 
numărul total de tranzacţii a fost de peste 27.191 în prima lună2. 

                                                 
1 Sursa: Depozitarul Central şi BVB la data de 31 ianuarie 2011. 
2 Sursa: BVB pentru perioada 25 ianuarie - 25 februarie 2011. 



• Listarea Fondului a dus la triplarea valorii medii zilnice a tranzacţiilor faţă de 2009 şi 
2010 cu valoarea medie a tranzacţiilor echivalând cu 59% din valoarea totală 
tranzacţionată la Bursa de Valori Bucureşti – de departe cea mai tranzacţionată acţiune3. 

 
 
Creşterea valorii pentru acţionari 
 
Referitor la următorul pas pentru Fond, Greg Konieczny, managerul de fond al Fondului 
Proprietatea, a declarat: “Prioritatea noastră este de a ne concentra pe creşterea valorii 
companiilor din portofoliul Fondului prin procesul nostru de administrare activă a investiţiilor. În 
timp, acest proces se va reflecta pozitiv în valoarea Fondului şi în preţul acţiunii”. 
 
Procesul de creştere a valorii Fondului se va concentra pe următoarele elemente în viitorul 
apropiat: 

• Introducerea practicilor corecte de guvernanţă corporativă şi eficientizarea proceselor de 
decizie din companiile din portofoliu. 

• Asigurarea respectării practicilor corecte de guvernanţă corporativă în activitatea 
companiilor din portofoliu prin reprezentarea Fondului Proprietatea în consiliile de 
administraţie a peste 20 de companii din portofoliu. 

• Consilierea conducerii companiilor din portofoliu pentru luarea unor măsuri de 
îmbunătăţire a eficienţei, profitabilităţii şi transparenţei în companiile controlate de stat 
(de exemplu, încurajând guvernul să schimbe planurile existente referitoare la cei doi 
campioni energetici Electra şi Hidroenergetica). 

• Aducerea de expertiză străină şi finanţare suplimentară pentru companiile din portofoliu. 
• Îmbunătăţirea transparenţei Fondului Proprietatea (raportări mai detaliate pentru 

companiile nelistate din portofoliu). 
• Susţinerea şi consilierea cu privire la Ofertele Publice Iniţiale şi Ofertele Secundare 

planificate pentru companiile controlate de stat. 
• Analizarea şi realizarea de noi investiţii pentru Fondul Proprietatea în România, dar şi în 

alte ţări din centrul şi estul Europei. 
 
 
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 3,68 miliarde Euro4 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 august 2009, 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 680 miliarde dolari, conform datelor disponibile la data de 31 ianuarie 2010. Pentru 
mai multe informaţii, vă rugăm să vizitaţi www.franklintempleton.uk. 
                                                 
3 Sursa: BVB la 25 februarie 2011. 
4 Sursa: Franklin Templeton Investments, 31 ianuarie 2011, VAN raportat pe baza standardelor CNVM (autoritate 
locală de reglementare). 



 
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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