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COMUNICAT DE PRESĂ 

 

Ministrul Economiei, domnul Varujan Vosganian, a avut joi, 21 martie 2013, o 

întrevedere cu preşedintele executiv al Templeton Asset Management, dr. Mark 

Mobius, care se află, în această lună, la Bucureşti.  

 

La întâlnire au mai participat prof. univ. dr. Paul-Gabriel Miclăuş, consilier 

personal al ministrului şi dl. Gabriel Dumitraşcu, şeful O.P.S.P.I., precum şi 

vicepreşedintele analist de investiţii al Franklin Templeton Investment Management, dl. 

Dan Gheorghe. 

Ministrul Vosganian a propus păstrarea unei relaţii constante de colaborare între 

Ministerul Economiei, ca unul dintre acţionarii companiilor aflate în portofoliul Fondului 

Proprietatea şi Franklin Templeton Investment Management, administratorul unic al 

Fondului. „Fondul Proprietatea a concentrat expresia economiei româneşti şi poate 

deveni, în viitor, un brand pentru România”, a declarat Varujan Vosganian, în cadrul 

discuţiilor.  

Susţinând afirmaţia ministrului, la rândul său, dr. Mark Mobius a subliniat că, atât 

autorităţile române, cât şi acţionarii privaţi şi administratorul Fondului trebuie să facă tot 

ceea ce este posibil, astfel încât majoritatea companiilor să devină profitabile şi, în 

acelaşi timp, să implementeze o bună guvernanţă corporativă. Acesta a sugerat 

Guvernului de la Bucureşti să selecteze manageri profesionişti la conducerile 

companiilor din portofoliul FP, în contextul aplicării măsurilor dispuse prin Ordonanţa de 

Urgenţă nr. 109/2011, cu privire la alegerea noilor Consilii de Administraţie şi a 

directorilor generali. 

Mark Mobius a menţionat, totodată, că înfiinţarea Fondului Proprietatea a fost o 

idee bine venită şi revoluţionară: „Nu au făcut multe ţări ceea ce aţi făcut 

dumneavoastră”. Preşedintele executiv al Templeton Asset Management a mai declarat 

că România a devenit, într-adevăr, un loc unde se pot face afaceri corecte şi profitabile.  

Şi ministrul român al Economiei a apreciat, în cadrul întâlnirii, faptul că înfiinţarea 

Fondului Proprietatea a fost benefică pentru ţara noastră. 
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Fondul Proprietatea este o societate pe acţiuni care funcţionează ca o societate 

de investiţii de tip închis pe durată nelimitată, listată la Bursa de Valori Bucureşti din 

ianuarie 2011. 

Portofoliul este administrat de Franklin Templeton Investment Management Ltd. 

United Kingdom, filială deţinută integral de Franklin Templeton Investments, care 

acţionează în principal, prin sucursala sa din Bucureşti. Administratorul Unic al Fondului 

Proprietatea a fost numit de către Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor din 

data de 6 septembrie 2010. Administratorul Unic adoptă toate deciziile strategice şi de 

investiţii în numele Fondului. 

În portofoliul administrat se află o serie de companii importante, cum ar fi: 

Hidroelectrica, Romgaz, Complexul Energetic Oltenia, Nuclearelectrica, Transgaz, 

Electrica Distribuţie, CN Aeroporturi Bucureşti, Conpet, Poşta Română, CN 

Administraţia Porturilor Maritime etc.  
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