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Mesaj de la un "cârnătar": Bursa este tinerică, subtirică, arogantă și
vanitoasă
Sebastian Vlădescu, cel care atunci când era ministru al Finantelor i-a
contrariat pe investitorii de pe bursă comparându-i cu producătorii de
cârnati, acum vine în calitate de președinte a Romcab SA pentru a aduce
compania pe piata de capital. El percepe Bursa ca fiind arogantă și
spune că aceasta ar avea nevoie de o abordare mai umilă pentru
atragerea antreprenorilor să se listeze: "Cârnătarul vă spune un singur
lucru: nu sunteti diferiti de investitorii care fac cârnati."
La începutul anului 2007 i-a exasperat pe investitorii de pe piata de capital nu
numai pentru că a propus, în calitate de ministru al Finantelor, ridicarea taxării
preferentiale, ci și pentru că și-a explicat decizia comparându-i pe investitorii
de pe bursă cu producătorii de cârnati. Sebastian Vlădescu, președinte
Consiliului de Administratie al companiei Romcab Târgu Mureș (MCAB), vrea
acum să folosească piata de capital pentru finantarea producătorului de
cabluri și fibră optică despre care spune că are potential de creștere. Se
revendică de la economia reală și își asumă singur, cu umor, apelativul de
"cârnătar" care a făcut furori în lumea investitională.
Nu percepe Bursa de la București ca fiind o institutie prietenoasă după ce
operatorul de piată a respins listarea societătii pe motivul că are un free-float
prea mic. În opinia lui Vlădescu a fost o abordare arogantă. El a comparat
Bursa cu o femeie și a caracterizat-o ca fiind "tinerică și subtirică", "arogantă
și vanitoasă". Nu este atitudinea de care este nevoie pentru atragerea de
emitenti, cu atât mai mult cu cât nici BVB nu este o institutie stabilizată. "Aveti
o grămadă de probleme", a spus fostul ministru al Finantelor.
Romcab va veni pe bursă, dincolo de orice piedici
Romcab, firmă controlată de omul de afaceri Zoltan Prosszer prin intermediul
Sadalbari SRL, a ajuns la venituri de 170 milioane euro, după o creștere de
15 ori în ultimii patru ani, iar compania are spatiu pentru a continua parcursul
pozitiv. "Putem crește, în continuare, extrem de solid. Avem nevoie de
finantare", a declarat președintele societătii la conferinta "Viitorul pietei de
capital românești" organizată marti de grupul de presă Bursa.
Mesajul cu privire la obtinerea banilor investitorilor este unul voluntarist: "Din
păcate piata de capital nu există pentru noi. O să venim noi peste ea mai
des." Astfel, Romcab ar urma să vină cu emisiuni de obligatiuni, de
instrumente financiare. "Noi vom veni pe piata de capital indiferent de piedicile
pe care Bursa ni le pune în această incursiune", a spus Vlădescu, adăugând
că este greșită perceptia că antreprenorii români nu știu ce înseamnă bursa.
Dimpotrivă, se informează, analizează optiunile de finantare. Deficitul este la
nivelul încrederii. "Bursa, dacă vrea să aibă companii care să se listeze
trebuie să inspire încredere. Antreprenorii români nu au încredere", afirmă
fostul șef al finantelor publice.
Chiar dacă cei prezenti pe piata de capital fac operatiuni și tranzactii
complexe, care presupun pregătire sau un intelect ridicat, ei nu trebuie să
considere că sunt mai presus fată de actorii din economia reală.  "Cârnătarul
vă spune un singur lucru: nu sunteti diferiti de investitorii care fac cârnati. Nu



vă închipuiti că un investitor de pe Bursă e altfel decât un investitor din lumea
reală", a conchis Vlădescu.
Mircea Ursache: Viitorul nostru e bursa europeană
Vicepreședintele ASF spune că viitorul pietei românești de capital există
doar în contextul proiectului bursei europene. "Nu există preocupare la
nivel european pentru a încuraja burse regionale sau nationale".
Care este perspectiva pietei de capital românești? O dezvoltare doar în cadrul
proiectului initiat la nivel european, spune Mircea Ursache, vicepreședintele
Autoritătii de Supraveghere Financiară (ASF). "Viitorul nostru e bursa
europeană", a declarat oficialul în cadrul unei conferinte pe această temă
organizată de grupul de presă Bursa. "Nu există preocupare la nivel european
pentru a încuraja burse regionale sau nationale", a continuat Ursache,
adăugând că astfel răspunde și unor derapaje ale declaratiilor din ultima
vreme.
La jumătatea săptămânii trecute, Oana Petrescu, partener la Deloitte
Consultantă, punea la îndoială dacă existenta unei burse românești este
oportună. Chiar dacă ulterior a revizuit pozitia initială, afirmatia a avut impact
în piată. Dan Paul, președinte al Asociatiei Brokerilor, nu vrea să se treacă
prea ușor peste "năstrușnica idee" de desfiintare a Bursei. "Nu poate fi
încurajată Bursa dacă auditorul ei nu crede în necesitatea existentei
acesteia", a declarat Paul adăugând că nu crede că sunt glume, ci idei care
chiar sunt gândite de anumiti oameni care au tangentă cu piata de capital.
Dan Paul, Asociatia Brokerilor: Eu nu cred într-o piată unică europeană
Proiectul pentru o piată de capital comună europeană a fost îmbrătișat de 31
de tări (28 state membre UE, alături de Norvegia, Islanda și Liechtenstein) și
deja se află la primul pas pentru introducerea unui sistem unic de raportare.
ASF a aderat la programul care va avea și o componentă logistică de legare a
platformelor de tranzactionare. "Eu nu văd ca fiind un lucru rău să avem o
sursă suplimentară de a asigura transparenta și corectitudinea în tranzactiile
pe piata de capital", a declarat Ursache. Vicepreședintele Autoritătii a dat
asigurări că va realiza consultări ample la nivelul pietei, înainte de a merge la
Bruxelles cu un angajament clar.
Un prim răspuns din piată a venit pe loc de la Asociatia Brokerilor. Negativ.
"Eu nu cred într-o piată unică europeană. Eu nu cred că va exista", a spus
Dan Paul completând că, cel mult, aceasta va exista în mintea investitorilor
atunci când vor vedea pe una și aceeași platformă cotatiile actiunilor listate pe
mai multe burse europene. În opinia sa, entuziaști fată de acest proiect nu
sunt decât birocratii de la Bruxelles și de la nivelul autoritătilor nationale, care
găsesc în acesta un nou motiv de a-și lua bilete de avion pentru plimbări. Așa
cum arată deciziile post-criză de la nivelul UE, acestea au impus o tendintă
duală, marcată pe de o parte de o fragmentare a pietelor și, pe de altă parte,
de acest proiect al bursei europene. "Nici ei nu cred în asta", a spus Paul.
Un proiect de armonizare a legislatiei și reglementărilor la nivel
european



Proiectul bursei europene nu trebuie să ne surprindă întrucât nu este nou,
spune avocatul Cristian Dutescu, președinte al Organizatiei Profesioniștilor
Pietei de Capital (OPPC), amintind că încă din anul 2000 directivele la nivelul
UE vin în acest sens al unei standardizări mai mari, a raportărilor unice, a
interconectării platformelor și sistemelor post-tranzactionare. "Este un lucru
firesc. Din acest punct de vedere nu trebuie să ne speriem de această bursă
europeană", a spus Dutescu. Nu se pune problema să dispară ceva national,
fiind vorba de o armonizare la nivelul legislatiei și reglementării în UE, a
precizat, la rândul său, Remus Vulpescu, membru în organizatie și director
general al Vulcan SA.
Piata se poate dezvolta local, dacă brokerii sunt harnici
Procesul este unul greu, avertizează Ursache. Se urmărește existenta unui
sistem unic de reglementare, în paralel cu aceleași conditii de taxare și de
procesare în cadrul post-tranzactionare fără a conta dacă investești la
București sau în Luxemburg.
Dan Paul nu consideră că ar trebui să ne agătăm de acest proiect european.
Piata se poate dezvolta local dacă brokerii umblă mai mult pentru atragerea
emitentilor privati, iar fondurile de pensii ar investi mai mult, a conchis
președintele Asociatiei Brokerilor.
Avocatul Gheorghe Piperea: Există condiții legale pentru sechestrarea a
55% din acțiunile FP
Prevederile legii privind confiscarea extinsă creează condițiile pentru ca statul
să redobândească acțiunile de la fondurile speculative care dețin pachete
importante la Fondul Proprietatea, spune avocatul Gheorghe Piperea.
Achizițiile din piața neagră de la grupurile infracționale cercetate de procuroriar trebui considerate nule de drept.
Deținerea de aproape 20% din acțiunile Fondului Proprietatea (FP) a grupului
Elliott controlat de magnatul american Paul Singer ar putea fi în pericol dacă
autoritățile din zona Parchetului public vor aplica prevederile noului cod penal
privind confiscarea extinsă. Interpretarea îi aparține avocatului Gheorghe
Piperea, care și-a sporit notorietatea în ultimii ani ca urmare a preluării
cazurilor unor datornici în litigiile cu băncile.

Achizițiile realizate în regim extrabursier înainte de listare ar trebui
considerate nule de drept întrucât vânzătorii au aparținut, în cea mai mare
parte, unor grupuri infracționale investigate de Direcția Națională Anticorupție
(DNA). Există, astfel, condițiile pentru ca statul să redobândească acțiunile
respective pentru a avea de unde să despăgubească adevăratele persoane
îndreptățite, în jur de 200.000 de victime ale abuzurilor de proprietate aleregimului socialist.
Prevederile privind confiscarea extinsă spun că sub incidența acesteia cad
infractorul, familia acestuia, firmele subordonate, dar și terțe persoane dacă



au obținut bani ca urmare a respectivelor infracțiuni. Interpretarea lui Piperea,
formulată la o conferință privind viitorul pieței de capital, este că în acest ultim
caz se află și fondurile speculative care au cumpărat acțiuni ale Fondului
Proprietatea în regim extrabursier în ceea ce unii numesc "piața gri", însă pe
care avocatul o consideră a fi de-a dreptul o "piață neagră".
De ce s-ar impune sechestrul
Obținerea de cesiuni de drepturi, urmată de dobândirea de titluri de
despăgubire de la Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților
(ANRP) și conversia acestora în acțiuni FP reprezintă, în opinia lui Piperea,
ceea ce legea definește ca fiind "procesul de săvârșire a unei infracțiuni
complexe". Este ceva care a primit, între timp și "ștampila DNA", printr-un
complex de acte juridice, că sunt infracțiuni. În aceste condiții, fondurile de
hedging care au ajuns să controleze 55-56% din Fondul Proprietatea, în
primul rând prin achiziții de acțiuni în "piața neagră", ar putea fi supuse
obiectului confiscării extinse, astfel încât s-ar impune sechestrarea acestorapână la înaintarea demersurilor în Justiție.
Care este argumentul pentru o sechestrare imediată a unei părți semnificative
a acțiunilor FP? Prevederile legale privind existența unei stări de risc, explică
Piperea. Fondul Proprietatea este dus pe calea lichidării, dovadă fiind
derularea operațiunii de vânzare prin plasament privat a 16 milioane acțiuni
Romgaz, o înstrăinare echivalentă de 456 milioane lei (117,14 milioane
dolari), anunțată ieri de managerul Franklin Templeton. Piperea interpretează
tranzacția ca fiind rezultatul presiunii din partea fondurilor speculative pentruieșirea cât mai repede de pe acest emitent.
Cum cei care au dobândit anterior titlurile au acționat ilegal, se va impune
despăgubirea persoanelor îndreptățite cu adevărat și al căror număr se ridică
la 50.000 de victime, față de numai 3.000 oameni compensați până în
prezent. Necesarul este de trei miliarde de euro, iar acesta poate fi asigurat
parțial din redobândirea de către stat a acțiunilor obținute de fondurile
speculative prin tranzacții cu grupul infracțional de la ANRP. Prevederile
legale privind confiscarea specială permit statului să redevină proprietarul
acestor acțiuni înainte de lichidarea Fondului, a cărui existență ar fi bună și
pentru Bursă. Trebuie doar să existe voință în acest sens, a conchis Piperea.


