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ÎNAINTE SÃ EXPIRE
TERMENUL

60% din creditorii
privaþi ai Greciei au
acceptat restructurarea
datoriei

Investitorii privaþi care deþin
aproape 60% din obligaþiunile ele-
ne ce vor fi preschimbate în cadrul
procesului de reducere a datoriei
Greciei acceptaserã ieri, înainte sã
expire termenul în acest sens, parti-
ciparea la acþiunea menþionatã.
Creditorii privaþi eleni au avut ter-
men pânã ieri, la ora 22.00 (ora
Atenei), sã accepte preschimbarea
obligaþiunilor.

Participanþii care au acceptat pre-
schimbarea titlurilor includ cele
mai mari bãnci elene, majoritatea
fondurilor de pensii din þarã ºi peste
30 de bãnci ºi asiguratori majori din
Europa.

ªomajul din Grecia,
la un nou record

Rata ºomajului din Grecia a atins
un nou nivel record în decembrie
2011, de 21%, anunþã ELSTAT. În
luna anterioarã, ºomajul din Grecia a
fost de 20,9%. Totodatã, rata medie
anualã a ºomajului în Grecia a crescut
la 17,3% în 2011, de la 12,5% în
2010. Nivelul este aproape dublu
faþã de media din zona euro: 10,6%.

Banca Angliei
menþine dobânda
de referinþã

Banca Angliei a decis, ieri, sã pãs-
treze nemodificatã dobânda de refe-
rinþã la nivelul record de 0,5%, stabi-
lit în martie 2009, ºi a menþinut pro-
gramul de cumpãrare de active de
325 miliarde lire sterline, ca parte a
eforturilor de sprijinire a economiei
Marii Britanii.

Analiºtii cred cã Banca Angliei
va pãstra rata dobânzii la 0,5% în
2012. (V.R.)
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Comisia Europeanã a aprobat,
dupã aproape patru ani de
investigaþii, conversia în ac-

þiuni a datoriilor combinatului chi-
mic “Oltchim” cãtre AVAS (n.r.
Autoritatea pentru Valorificarea
Activelor Statului).

Antoine Colombani, purtãtor de
cuvânt al Comisiei Europene, ne-a
declarat: ”Miercuri, pe data de 7
martie 2012, Comisia a aprobat con-
versia în acþiuni a datoriilor publice
ale “Oltchim” în valoare totalã 1.049
milioane de lei”, adãugând: “Aceas-
tã conversie a datoriilor în acþiuni
este o mãsurã propusã de autoritãþile
române pentru a facilita privatizarea
integralã a companiei în 2012”.

Valoarea datoriei “Oltchim” cãtre
AVAS ar fi de 125 de milioane de
euro, fãrã dobânzile aferente.

AVAS a preluat, în 2002, de la
Ministerul Finanþelor o creanþã în va-
loare de 508,6 milioane lei provenitã
din executarea garanþiilor emise de

stat pentru împrumuturile externe
contractate de societate.

Þara noastrã a notificat în iulie 2009
douã mãsuri de sprijin în favoarea
“Oltchim”. Prima mãsurã implicã o
conversie a datoriei publice în valoare
de aproximativ 135 de milioane euro
în acþiuni. Cea de a doua este o garan-
þie de stat care acoperã 80% dintr-un
împrumut comercial în valoare de 424
de milioane euro, care urmeazã sã fie
utilizat pentru modernizarea societãþii
ºi pentru investiþii ulterioare.

Decizia Comisiei Europene per-
mite tuturor acþionarilor Combinatu-
lui chimic sã participe la majorarea
capitalului social al “Oltchim”.

În mod normal, dupã publicarea
deciziei, Ministerul Economiei, ca
acþionar majoritar “Oltchim”, va
convoca o adunare generalã în care
acþionarii vor discuta pe baza deci-
ziei autoritãþilor de la Bruxelles.

CRÃIÞA SIMIONESCU

(continuare în pagina 13)

TRANZACÞIILE CU OLTCHIM NU AU FOST
SUSPENDATE, DEªI AR FI FOST OBLIGATORIU

Decizie aºteptatã de patru ani,
diseminatã inegal printre investitori

Bursa de Valori Bucureºi ºi
“Oltchim” nu s-au asigurat
ca investitorii din piaþa de

capital sã fie informaþi egal despre
cea mai importantã ºtire de piaþã le-
gatã de “Oltchim”, din ultimii ani –
obþinerea aprobãrii Comisiei Euro-
pene asupra conversiei în acþiuni a
datoriei cãtre AVAS.

Deºi acþiunile OLT au avut o evo-
luþie spectaculoasã ieri – creºtere cu
peste 10%, dimineaþã, revenire la
+5%, apoi +8%, apoi –1% ºi tot aºa -
doar presa a considerat cã aprobarea
conversiei este un subiect semnifica-
tiv ºi cã ar fi trebuit diseminat în mod
egal investitorilor.

“Oltchim” a transmis Bursei un

comunicat, la ora 14:03, prin care a
anunþat cã informaþi i le din
mass-media, conform cãrora Comi-
sia a decis conversia datoriei Com-
binatului cãtre stat, nu au fost con-
firmate oficial de autoritãþile abili-
tate.

Dar, la acea orã, informaþiile erau
confirmate oficial de ºeful Oficiului
Participaþiilor Statului ºi Privatizãrii
în Industrie (OPSPI), Florin Lauren-
þiu Vlãdan, ºi preºedintele Consiliului
Concurenþei, Bogdan Chiriþoiu, po-
trivit Mediafax, ºi neoficial de mai
multe surse apropiate subiectului.

ADINA ARDELEANU
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Comisia Europeanã pune umãrul
la privatizarea “Oltchim”

Hir TV a cerut
insolvenþa
RCS

RCS este chemat în judecatã
de postul maghiar Hir TV
ZRT, care i-a cerut insol-

venþa operatorului de cablu. Potrivit
unui dosar înregistrat miercuri la
Tribunalul Bucureºti, primul termen
în cadrul acestui dosar a fost stabilit
în data de 23 mai 2012.

Fondat în 2003, Hir TV este pri-
mul post de ºtiri apãrut în Ungaria,
inclus în pachetul maghiar al RCS &
RDS ºi disponibil în mai multe loca-
litãþi, printre care Oradea, Arad, Satu
Mare ºi Târgu Mureº. Hir TV este
disponibil în þara noastrã ºi în pache-
tul maghiar al UPC.

RCS & RDS este unul dintre cei
mai mari jucãtori de pe piaþa telecom
din Europa Centralã ºi de Est (Unga-
ria, Slovacia, Cehia, Croaþia, Serbia,
Italia ºi Spania), societatea fiind acti-
vã în Ungaria din 1998.

RCS & RDS, operator de cablu
TV, internet, telefonie fixã ºi mobilã,
controlat de omul de afaceri Zoltan
Teszari, înregistreazã venituri anua-
le pe piaþa noastrã de peste 400 mi-
lioane de euro.

EMILIA OLESCU

ESTIMÃRI PESIMISTE

BCE: Economia zonei euro va scãdea
în 2012

Zona euro dã semne de stabili-
zare, potrivit Bãncii Centrale
Europene (BCE), însã insti-

tuþia ºi-a modificat ieri, în scãdere,
estimãrile privind evoluþia
economicã a regiunii în
2012.

Potrivit BCE, economia
uniunii monetare ar putea
scãdea cu 0,1% anul aces-
ta, în timp ce prognoza an-
terioarã arãta o creºtere de
0,3%. În 2013, economia
zonei euro ar urma sã se
redreseze, înregistrând o
expansiune de 1,1%, con-
form prognozei BCE.

Preºedintele BCE, Mario Draghi a
declarat ieri: “Privind înainte, antici-
pãm cã economia zonei euro se va
redresa gradual pe parcursul anului
curent. Dar, tensiunile create de criza
datoriilor vor continua sã afecteze
creºterea”.

Oficialul BCE a mai afirmat, ieri,
cã inflaþia din zona euro se va menþi-

ne, anul acesta, peste þinta de cel
mult 2% avutã în vedere de BCE.

“Inflaþia se va menþine la peste 2%
în 2012, existând un risc major de

creºtere”, a spus Draghi, subliniind
cã acest risc ameninþã inflaþia pe ter-
men scurt, în principal din cauza pre-
þurilor mari de pe piaþa petrolului.

BCE considerã cã inflaþia medie

din zona euro va fi de 2,4% în 2012,
estimarea fiind modificatã în
creºtere faþã de cea lansatã în decem-
brie anul trecut: 2%. Pentru 2013,

BCE aºteaptã ca inflaþia sã
ajungã la 1,6%.

Amintim cã, potrivit
Eurostat, rata anualã a in-
flaþiei în zona euro a fost
de 2,7% în februarie, com-
parativ cu 2,6% în ianua-
rie.

BCE a decis, ieri, sã
menþinã dobânda de refe-
rinþã la 1% - nivel minim
record, pe fondul tempe-
rãrii crizei datoriilor.

Analiºtii, care au anticipat decizia
bãncii, sunt de pãrere cã dobânzile
nu vor fi modificate cel puþin pânã
în trimestrul al treilea din 2013.
BCE a recurs la douã scãderi conse-
cutive de dobândã - în noiembrie ºi
decembrie 2011.

ALINA VASIESCU

Euro a urcat cu 0,7% ieri,

la ora 10.38, pe piaþa SUA,

la 1,3242 dolari.

PAGINA 5 – INVESTIÞII PERSONALE
n City of London susþine vânzarea de active ale Fon-

dului Proprietatea
n ªeful Enel: Nu ne intereseazã sã preluãm acþiunile

Fondului Proprietatea la subsidiarele din România
n ABN AMRO va achiziþiona o parte din activitãþile

din Olanda ale Royal Bank of Scotland

PAGINA 13 – SOCIETÃÞI EMITENTE
n Lanþul petrochimic Rafo - Oltchim – Arpechim

PAGINA 16 – ªTIRI INTERNAÞIONALE
n “Air France-KLM” a avut pierderi de peste un miliard de dolari în 2011
n “Carrefour” înjumãtãþeºte dividendul
n Economia Japoniei, într-o scãdere inferioarã aºteptãrilor
n Banca Naþionalã a Elveþiei a avut profit record în 2011

SECÞIUNEA INVESTIÞII PERSONALE

PAGINA 2 – PRODUSE ªI SERVICII
n “Sfârºitul lumii” a produs miliarde de dolari pentru

industria filmului

PAGINA 3 – POLITICÃ ªI ECONOMIE
n Aparatul de sudat... idei – Editorial semnat de Cor-

nel Codiþã
n Turistul german se întoarce cu banii necheltuiþi din

România

PAGINA 4 – COMPANII FOCUS
n “Alcovin” vrea sã-ºi extindã exportul în China

n În acest an, Dedeman intenþioneazã sã aibã vânzãri de jumãtate de mi-
liard de euro

SUMAR

Valentin Ionescu:
Acþiunile OLT
trebuiau oprite de la
tranzacþionare

Valentin Ione-

scu, fostul direc-

tor general al

Bursei de Valori

Bucureºti, este

de pãrere cã pen-

tru o informare

corectã a investi-

torilor, era nece-

sarã oprirea de la

tranzacþionare a

acþiunilor “Olt-

chim”, pânã la clarificarea situaþiei, pri-

vind conversia datoriilor, având în ve-

dere cã a fost vorba despre un eveni-

ment major pentru viaþa societãþii.

Valentin Ionescu ne-a mai declarat,

ieri, cã o echipã a Institutului de Guver-

nanþã Corporativã din cadrul BVB a vi-

zitat combinatul vâlcean, anul trecut,

pentru a oferi consultanþã manage-

mentului în privinþa procedurii în cazul

raportãrilor cãtre bursã.


