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Economia Germaniei ar
putea sã scadã în acest
trimestru

Creºterea economiei Germaniei
va încetini puternic în ultimele trei
luni ale acestui an, fiind posibilã
chiar o scãdere, ca urmare a impac-
tului crizei datoriilor din zona euro,
conform estimãrilor Ministerului de
Finanþe ºi ale bãncii centrale de la
Berlin.

“Activitãþile industriale din sep-
tembrie au fost solide, dar în ultimul
trimestru Germania s-ar putea con-
frunta cu o încetinire a economiei”,
potrivit unui raport al Ministerului
Finanþelor, care aratã cã slãbirea
economicã a unor þãri din zona euro
pune presiune pe Germania.

La rândul sãu, Bundesbank a arã-
tat: “Dupã o expansiune semnificati-
vã a economiei în trimestrul al trei-
lea, ar putea urma o stagnare sau un
declin în ultimele trei luni”.

În primul trimestru din 2012, eco-
nomia Germaniei a avut o expansiu-
ne de 0,5%, respectiv de 0,3% în tri-
mestrul al doilea.

UE vrea o agenþie pentru
sprijinirea sau închiderea
bãncilor cu probleme

Comisia Europeanã va propune,
anul viitor, înfiinþarea unei agenþii
comune care sã sprijine sau sã închi-
dã bãncile cu probleme, a anunþat,
ieri, Michel Barnier, comisarul euro-
pean pentru piaþã internã ºi servicii.

Barnier a precizat: “Dacã avem o
supraveghere unificatã, atunci
avem nevoie în final de o autoritate
europeanã cu atribuþii de soluþiona-
re, care va trebui sã aibã responsabi-
litate legalã, întrucât soluþionarea
este o problemã diferitã de suprave-
ghere”.

V.R.

DUPÃ TREI ANI FÃRÃ TRANZACÞII ÎN ROMÂNIA

“Abris Capital Partners”
sparge gheaþa ºi cumpãrã
“Cargus” de la DHL
l Cezar Scarlat, “Abris România”: “Avem 450 de milioane de euro pentru investiþii în Polonia,
România ºi Ucraina, în ordinea aceasta”

F
ondul de investiþii “Abris
Capital Partners” a intrat pe
piaþa din România, achizi-
þionând compania de curie-

rat “Cargus” de la DHL, dupã trei ani
de zile în care a preferat sã observe
piaþa din umbrã.

“Suntem foarte dornici sã intrãm
(n.r. facem investiþii) în România”,
ne-a declarat Cezar Scarlat, Mana-
ging Director ºi Administrator al
Abris România. Potrivit domniei
sale, fondul dispune de 450 de mi-
lioane de euro pentru investiþii în Po-
lonia, România ºi Ucraina, în aceastã
ordine.

“Sperãm ca anul viitor sã mai
facem una-douã tranzacþii”, ne-a
mai spus Cezar Scarlat. Manage-
rul “Abris România” a mai adãu-
gat cã, pânã acum, nu a fost mo-
mentul potrivit pentru o investiþie,
în þara noastrã.

DHL, cea mai mare companie de
curierat ºi logisticã din lume, a
anunþat ieri cã a ajuns la un acord
pentru vânzarea operaþiunilor sale

de curierat intern din România, care
operau sub brandul Cargus, cãtre
“Abris Capital Partners”, fond de

investiþii specializat pe Europa
Centralã ºi de Est.

Cele douã companii au semnat un

acord de tranzacþionare a acþiunilor
pe 18 octombrie 2012 ºi urmãresc fi-
nalizarea tranzacþiei pânã la sfârºitul
anului sau în primul trimestru al anu-
lui 2013, în funcþie de primirea apro-
bãrii de la Consiliul Concurenþei din
România.

Cezar Scarlat ne-a declarat cã
“Abris Capital” este la a patra in-
vestiþie în domeniu, dupã alte trei
în þãri precum Croaþia, Serbia ºi
Polonia.

“Având în vedere exemplul com-
paniei Siodemka, o afacere de curie-
rat intern din Polonia, o piaþã mult
mai competitivã decât România,
avem toate motivele sã credem în
creºterea afacerilor Cargus”, ne-a
mai spus domnul Scarlat.

În 2008, compania germanã DHL
a cumpãrat integral firma de curierat
intern Cargus. Potrivit unor surse,
valoarea tranzacþiei a fost estimatã,
atunci, la 50 de milioane de euro.

ADINA ARDELEANU
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Euro, revigorat de rezultatul
alegerilor regionale din Spania

Moneda unicã europeanã s-a
apreciat ieri, pe pieþele ex-
terne, faþã de dolar, dupã

ce premierul Spaniei, Mariano Ra-
joy, respectiv programul de austeri-
tate al guvernului de la Madrid, ºi-a
extins susþinerea în regiunea Galicia.

Euro a crescut cu 0,4% la ora
10.26 pe piaþa din New York, la
1,3078 dolari. Avansul a venit dupã
un declin de 0,3% înregistrat vineri
ºi o depreciere de 0,4% în ziua pre-
cedentã. În ultimele douã zile ale
sãptãmânii trecute, moneda împãrþi-
tã de 17 state
din Uniunea
Europeanã a
pierdut teren faþã de cea americanã
în condiþiile în care premierul spa-
niol Mariano Rajoy a declarat cã þara
sa nu este supusã niciunei presiuni ca
sã cearã un pachet de salvare fi-
nanciarã, iar summit-ul liderilor eu-
ropeni, desfãºurat la Bruxelles, nu a
abordat problema Spaniei.

Menþionãm cã duminicã au avut
loc alegeri regionale în Þara Bascilor
ºi Galicia. Partidul Popular al pre-
mierului Mariano Rajoy ºi-a pãstrat
majoritatea absolutã în Galicia, însã

în Þara Bascilor dominã Partidul
Naþionalist Basc.

Potrivit cotidianului El Mundo,
rezultatul din Galicia îi va permite
lui Rajoy sã-ºi apere politica de aus-
teritate. În plus, investitorii de pe
pieþele financiare cred cã acest rezul-
tat îi va da premierului de la Madrid
posibilitatea sã amâne o eventualã
solicitare de sprijin financiar extern,
care i-ar permite Bãncii Centrale Eu-
ropene (BCE) sã lanseze achiziþia de
obligaþiuni spaniole de pe piaþa se-
cundarã.

Dar, conform
oficialilor Insti-
tutului de Studii

Economice din Spania (IEE), Ma-
dridul ar trebui sã accepte condiþiile
stabilite de BCE ºi alte autoritãþi eu-
ropene, respectiv sã cearã cât mai
curând un pachet de salvare.

“Premierul Mariano Rajoy ar tre-
bui sã cearã acum un pachet de salva-
re de la UE”, a declarat Jose Luis Fei-
to, preºedintele IEE, adãugând: “Cu
cât va fi lansatã aceastã solicitare mai
rapid, cu atât va fi mai bine”. (A.V.)
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la Paris
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n Statul datoreazã constructorilor
1,3 miliarde de lei

PAGINA 3

În atenþia abonaþilor la ziarul “BURSA”
Dacã sunteþi abonaþi la ziarul “BURSA” ºi nu aþi

primit ziarul, vã rugãm sã ne contactaþi la nr. de te-
lefon: 021.311.22.36/37 sau la adresa de e-mail:
abonamente@bursa.ro.

DEPARTAMENTUL DIFUZARE “BURSA”

NOI MANAGERI LA ADMINISTRAÞIILE PORTURILOR MARITIME
ªI CANALELOR NAVIGABILE

Porturile, conduse
de un profesor universitar
l Canalele Navigabile nu-ºi schimbã directorul general

Administraþia Porturilor Ma-
ritime ºi Administraþia Ca-
nalelor Navigabi le au

încheiat procedurile de selecþie a
managerilor privaþi, în noua condu-
cere a firmelor controlate de Minis-
terul Transporturi-
lor regãsindu-se
profesori, bancheri,
consultanþi finan-
ciari, antreprenori
sau avocaþi.

Noi i membri
CA la Compania
Naþionalã “Admi-
nistraþia Porturi-
lor Maritime”, selectaþi în urma
procesului de recrutare, sunt Rãz-
van Bãdãl icescu (fost vice-
preºedinte pe corporate banking al
Citibank), Viorel Panait (preºedin-
tele ºi directorul general al opera-
torului portuar Comvex Constan-
þa), Valeriu Ionescu (managing

partner al companiei de consultan-
þã Valeriu Ionescu & Asociaþii) ºi
avocata Cristina Flavia Teodosiu
Anastasiu.

Potrivit Mediafax, directorul ge-
neral al companiei este Lucian Bã-

luþ, profesor universitar ºi preºedin-
tele organizaþiei municipale PSD
Constanþa.

Potrivit datelor publicate la Mi-
nisterul de Finanþe, compania a
înregistrat, în 2010, afaceri de
218,5 milioane lei ºi un profit net
de 24,6 milioane lei.

În cazul Companiei Naþionale
“Administraþia Canalelor Naviga-
bile”, administratorii selectaþi sunt
Cornel Panait (prorector pentru
dezvoltare instituþionalã ºi relaþii
internaþionale la Universitatea Ma-

ritimã Constanþa),
Mihai Darie (fost
CFO la Fondul
Proprietatea, par-
tener la compania
de consultanþã
Eqvon Finance),
Mugur Popescu
(director general
adjunct la Aviva

Pensii), Alexandru Frangulea (ºef
Departament reþea corporate sector
public la BCR) ºi Radu Mircea Au-
relian Trifa (Trifa Aurelian Mircea
Radu PFA, fost director de fond de
investiþii). (F.A.)
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Manageri ai Raiffeisen,
investigaþi pentru “insider trading”

Procurorii austrieci investigheazã
o serie de manageri ai Raif-
feisen Bank pe baza unor suspi-

ciuni de “insider trading”, privind fu-
ziunea dintre Raiffeisen International
ºi Raiffeisen Zentralbank, din 2010, a
declarat, ieri, un purtãtor de cuvânt al
Procuraturii, potrivit Reuters.

Un grup estimat la 15 persoane
sunt suspectate cã, înaintea anunþãrii
unei posibile fuziuni dintre Raiffei-
sen International ºi Raiffeisen Zen-
tralbank, au profitat de informaþiile
pe care le deþineau pentru a vinde ac-
þiunile Raiffeisen International, iar
acest lucru a dus la scãderea cotaþii-
lor acþiunilor bãncii.

Procurorii au demarat o investiga-

þie, în urmã cu câteva luni, dupã ce au
primit o plângere de la Autoritatea de
reglementare a pieþelor financiare din
Austria (FMA), a precizat purtãtorul
de cuvânt al Procuraturii. Reprezen-
tantul Procuraturii a adãugat cã,
având în vedere cã numãrul de perso-
ane ºi sumele implicate (87.000 de
euro) sunt mici, este posibil ca inves-
tigaþia sã se finalizeze în câteva luni.

Oficialii bãncii austriece au subli-
niat cã fuziunea dintre Raiffeisen
International ºi Raiffeisen Zentral-
bank a devenit o certitudine dupã ce
au fost efectuate tranzacþiile, astfel
cã nu existã o bazã pentru acuzaþiile
de “insider trading”.

“Nu a existat posibilitatea teoreticã

de a utiliza în mod incorect informa-
þiile”, a declarat purtãtorul de cuvânt
de al Raiffeisen. Nu este prima datã
când Raiffeisen Bank se aflã în aten-
þia autoritãþii de reglementare finan-
ciarã din Austria. FMA a demarat, în
luna iulie, o investigaþie privind im-
plicarea lui Herbert Stepic, directorul
general al Raiffeisen Bank Internatio-
nal, în afaceri imobiliare suspecte, în
Serbia. În cazul în care FMAva dove-
di cã Herbert Stepic este implicat în
astfel de afaceri, domnia sa ar trebui
sã renunþe la conducerea bãncii, po-
trivit legislaþiei din Austria.

ELENA VOINEA
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PRIMA MUTARE A LUI ZAREMBA,
DUPÃ EªECUL PRIVATIZÃRII

PCC vrea sã vadã
planul de restructurare
al “Oltchim”, anunþat
de Ponta
l Acþionarul minoritar cere schimbarea Consiliului
de Administraþie

Acþ ionarul minori tar al
“Oltchim”, PCC SE, iese la
rampã, dupã eºecul rãsunã-

tor al privatizãrii, ºi cere conducerii
sã prezinte acþionarilor
planul de restructurare a
companiei.

PCC SE a solicitat
completarea ordinii de
zi a AGA, programatã
pentru 5 noiembrie, mo-
tivându-ºi solicitarea
având în vedere declara-
þiile premierului Victor
Ponta, din 9 octombrie,
potrivit cãrora “planul de restructu-
rare/salvare a fost deja elaborat”.

Compania PCC mai solicitã înlo-
cuirea Consiliului de Administraþie,
prin vot cumulativ, precum ºi revizu-
irea bugetului pentru 2012 ºi elabo-
rarea unui buget “realist” pentru
2013, pe baza situaþiei actuale a so-
cietãþii, mediului de afaceri aferent
pieþei ºi standardelor de afaceri.

PCC doreºte sã mai vadã un raport
care sã analizeze sistemul de distri-
buþie a produselor Oltchim, care sã

evidenþieze deficienþele ce au con-
dus la înghiþirea cotei de profit de cã-
tre intermediari.

Totodatã, Ministerul Economiei a
propus aprobarea pentru
garantarea plãþii înregi-
strate de Oltchim faþã de
“Salrom” în sumã de
15,72 milioane de lei prin
constituirea unei garanþii
reale imobiliare.

Secretarul de stat în
Ministerul Economiei
Rodin Traicu a declarat
cã Guvernul intenþionea-

zã sã acorde combinatului chimic un
ajutor de urgenþã de 20 milioane euro.

ADINA ARDELEANU

Citiþi detalii despre activitatea

"Oltchim" în pagina 5.

Ministerul Economiei deþine 54,8% din
acþiunile combinatului chimic. În acþio-
nariat se mai regãsesc compania ger-
manã PCC SE (18,32%) ºi fondul de
investiþii Carlson Ventures, înregistrat
în Marea Britanie, care deþine prin
Nachbar Services 14,02% din titluri.

Consiliul Concurenþei
investigheazã agenþiile
de media
l Sunt vizate companiile membre ale Clubului de Media

Consiliul Concurenþei (CC) a de-
clanºat o investigaþie pe piaþa comer-
cializãrii de servicii media, sãptãmâ-
na trecutã oficialii CC ridicând ºi
copiiind documente din calculatoare
de la mai multe agenþii de media.

“Investigaþia, care a fost de-
clanºatã în urma unei sesizãri, se re-
ferã la o posibilã înþelegere între
companiile active pe aceastã piaþã, în
vederea eliminãrii concurenþei la li-
citaþiile pentru atribuirea conturilor
de publicitate ale clienþilor din

România (companii multinaþiona-
le)”, precizeazã Consiliul Concuren-
þei. Agenþiile care fac obiectul inves-
tigaþiei sunt cele care au fondat, de
curând, Clubul de Media, o organi-
zaþie care ºi-a propus sã dezvolte un
cod de eticã în domeniu, precum ºi
un ghid de reguli de organizare a lici-
taþiilor, care sã cuprindã criteriile de
selecþie a câºtigãtorilor.

ALEXANDRU SÂRBU
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