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Corin Trandafir demisionează din funcŃia de membru  
al Comitetului ReprezentanŃilor al Fondului Proprietatea  

 
Bucureşti, 23 martie 2011 – Fondul Proprietatea („Fondul”) anunŃă că domnul Corin 
Trandafir a demisionat din funcŃia de membru în Comitetul ReprezentanŃilor al Fondului 
Proprietatea, demisia urmând a-şi produce efectele începând cu data de 13 aprilie 2011. 
 
„Reprezentarea vocii acŃionarilor minoritari ai Fondului Proprietatea a fost esenŃială în 
asigurarea succesului acestui proiect, despre care cred că a fost realizat prin listarea 
Fondului la Bursa de Valori Bucureşti în ianuarie. Având în vedere această realizare 
semnificativă, precum şi timpul meu limitat, simt că acum este momentul potrivit pentru 
retragerea mea din Comitetul ReprezentanŃilor. Voi continua să urmăresc evoluŃia 
Fondului cu mare interes şi voi continua să particip la adunările acŃionarilor în numele 
acŃionarilor minoritari pe care îi reprezint”, a comentat Trandafir. 
 
„Rămân încrezător că managementul şi administrarea Fondului Proprietatea sunt în 
mâini bune la Franklin Templeton, un manager de active foarte experimentat şi 
profesionist care va  asigura respectarea celor mai înalte standarde de guvernanŃă 
corporativă şi respect pentru drepturile tuturor acŃionarilor”, a adăugat acesta. Numit pe 
6 septembrie 2010, Comitetul ReprezentanŃilor este format din cinci membri care sunt 
însărcinaŃi cu supravegherea generală a managerului de investiŃii şi administratorului 
unic şi răspund în faŃa acŃionarilor Fondului. AtribuŃiile Comitetului ReprezentanŃilor 
includ aprobarea iniŃială a situaŃiilor financiare ale Fondului şi a bugetului său anual de 
cheltuieli. 
 
Greg Koniecnzy, manager de fond al Fondului Proprietatea, a comentat: „Vreau să-i 
mulŃumesc lui Corin Trandafir pentru eforturile şi susŃinerea lui în cadrul acestui proiect 
istoric. A fost o plăcere să lucrez cu el şi îi doresc mult succes în proiectele sale 
viitoare”. 
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Bogdan Drăgoi, Preşedintele Comitetului ReprezentanŃilor, a declarat: „ContribuŃia lui 
Corin Trandafir la activitatea Comitetului ReprezentanŃilor este apreciată foarte mult şi a 
fost crucială pentru succesul Fondului de până acum. În numele tuturor membrilor 
Comitetului ReprezentanŃilor doresc să îi urez mult succes în continuare”. 
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