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PRIMA ZI DE TRANZACŢIONARE PENTRU ACŢIUNILE FONDULUI PROPRIETATEA  
 

Bucureşti, 25 ianuarie 2011 – Franklin Templeton Investment Management Limited, manager de 
investiţii şi administrator unic al Fondului Proprietatea („Fondul”), este încântat să anunţe că 
acţiunile Fondului au fost admise la tranzacţionare la categoria întâi a Bursei de Valori 
Bucureşti, sub simbolul FP. 

Până la listare, tranzacţiile cu acţiuni ale Fondului Proprietatea au avut loc pe piaţa “gri”, deseori 
cu un discount imens. De acum înainte, acţiunile Fondului Proprietatea vor fi tranzacţionate la 
Bursa de Valori Bucureşti, piaţa reglementată a României, oferind astfel celor care vor să 
cumpere sau să vândă acţiuni mai multă transparenţă şi lichiditate. 

Dr. Mark Mobius, preşedinte executiv, Templeton Emerging Markets Group, a declarat: “Acesta 
este un moment istoric nu numai pentru piaţa de capital din România, dar şi pentru Franklin 
Templeton Investments. Scopul acestui Fond este cu adevărat unic şi suntem foarte încântaţi 
de faptul că Franklin Templeton a contribuit decisiv la realizarea acestei prestigioase listări. 
Considerăm că administrarea activă a portofoliului prin abordarea directă a unor probleme de 
guvernanţă corporativă cu care ne-am întâlnit demonstrează angajamentul nostru pentru 
fructificarea valorii şi obţinerea celor mai bune profituri pe termen lung pentru acţionarii noştri şi 
viitorii investitori. În continuare suntem încrezători în viitorul acestui Fond şi în oportunităţile pe 
care acesta le oferă acţionarilor”. 

Greg Konieczny, lead fund manager, Fondul Proprietatea, a comentat: “Ziua de astăzi 
reprezintă punctul culminant al unui proces care a durat 4 luni, realizat prin efortul şi 
perseverenţa Franklin Templeton şi care are ca rezultat această listare a Fondului la Bursa de 
Valori Bucureşti. Este important de menţionat faptul că această realizare nu ar fi fost posibilă 
fără susţinerea acţionarilor Fondului şi fără colaborarea intensă cu consorţiul de brokeri, 
consultanţii juridici, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, Bursa de Valori Bucureşti, 
Depozitarul Central şi Guvernul României. Acest moment a fost îndelung aşteptat de acţionari, 
iar echipa noastră a muncit asiduu, deseori contra cronometru, pentru a respecta termenele 
impuse chiar din momentul în care am preluat administrarea fondului în septembrie 2010”. 

Dana-Mirela Ionescu, preşedinte şi director general, Raiffeisen Capital Investment, lead 
manager în consorţiul de brokeri care a pregătit listarea, a adăugat: ”Acesta este cel mai mare 
eveniment din istoria Bursei de Valori Bucureşti. Se aşteaptă ca listarea Fondului Proprietatea 
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să tripleze lichiditatea pieţei şi să atragă investitori străini înapoi în România. Suntem cu 
adevărat mândri că am colaborat cu Franklin Templeton pentru realizarea acestui mandat 
istoric”. 
 
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 3,57 miliarde Euro1 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 până la data de 27 septembrie 2010. 
 
Franklin Templeton şi-a stabilit recent un birou în Bucureşti, 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 670 miliarde dolari, conform datelor disponibile la data de 31 decembrie 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, 31 decembrie 2010, VAN raportat pe baza standardelor CNVM (autoritate 
locală de reglementare). 
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