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ÎN ZIUA ANUNÞULUI PRELUÃRII CREDITULUI BCR DE CÃTRE UN FOND

Soþia ºefului “Broker” Cluj a cumpãrat acþiuni “Cemacon”
l SSIF Broker: Informaþile privind restructurarea creditului “Cemacon” erau publice de aproape doi ani
l “Considerãm cã este exclusã orice suspiciune de încãlcare a legislaþiei în vigoare”, ne-au declarat
reprezentanþii SSIF Broker

Unele voci din piaþã considerã cã
soþia directorului general al SSIF
“Broker”, Grigore Chiº, ar fi fost în
posesia unor informaþii privilegiate,
atunci când a achiziþionat 464.500
de acþiuni “Cemacon” (CEON), în
ºedinþa din 7 februarie, la finalul cã-
reia societatea a informat cã, pe 5 fe-

bruarie, fusese notificatã de cãtre
BCR asupra faptului cã o sumã de
12 milioane de euro din creditul so-
cietãþii la instituþia bancarã a fost ce-
sionatã cãtre Business Capital for Ro-
mania Opportunity Fund.

SSIF Broker deþine, împreunã cu
fondul “KJK Fund II” ºi “Consultan-

þã Andrei&Andrei”, 76,92% din ac-
þiunile producãtorului de cãrãmizi.

Reprezentanþii casei de brokeraj
amintesc cã informaþii despre restruc-
turarea datoriilor “Cemacon” au fost
fãcute publice, începând cu doi ani în
urmã, ºi spun cã Luana Maria Chiº
(n.r. soþia lui Grigore Chiº) a efectuat

operaþiuni de achiziþie de acþiuni
“Cemacon” cu respectarea prevede-
rilor legale ºi având aceleaºi infor-
maþii ca ºi orice persoanã din
România, informaþii publice încã
din anul 2012. (A.A.)

(continuare în pagina 13)

DUPÃ CE ªI-A DAT DEMISIA DIN PNL

Tãriceanu, candidat pentru
portofoliul de la Finanþe sau
preºedinte al Senatului ?

Cãlin Popescu Tãri-
ceanu a demisionat ieri
din PNL, dar ar putea fi
ministru de finanþe în
viitorul Guvern sau
l-ar putea înlocui pe
Crin Antonescu din
funcþia de preºedinte al
Senatului, ne-au decla-
rat surse politice.

Tãriceanu a fost
printre cei care au votat
împotriva ieºirii PNL de la guverna-
re ºi pare-se cã va fi recompensat de
PSD cu un portofoliu important,
dupã cum spun voci din partid.

Sursele politice ne-au spus cã Vic-
tor Ponta ºi Cãlin Popescu Tãrice-
anu ar fi negociat încã de marþi
pãstrarea USL la guvernare ºi cã
Victor Ponta ar fi decis sã folosea-
scã interimari la ministerele condu-
se de PNL-iºti tocmai ca sã facã nu-
miri definitive din rândul liberalilor

care s-ar alãtura lui
Tãriceanu.

Premierul Victor
Ponta a confirmat, ieri
searã, cã fostul liberal
Cãlin Popescu-Tãri-
ceanu l-a sunat pe li-
derul PNL, Crin Anto-
nescu, din biroul sãu,
dar nu a vrut sã divulge
tema dialogului dintre
cei doi, spunând cã nu

poate relata discuþia dintre alþi doi
oameni pentru cã ar fi “neserios”.

Cãlin Popescu Tãriceanu a spus cã
ºi-a prezentat ieri demisia din PNL,
menþionând cã în cursul dimineþii i-a
telefonat preºedintelui PNL, Crin
Antonescu, “sã accepte reluarea discu-
þiilor cu premierul, în sensul continuãrii
USL”, rãspunsulacestuiafiindnegativ.

A.Z.

(continuare în pagina 3)

Banca Angliei
nu va majora
dobânzile în curând

Banca Angliei nu intenþioneazã sã
majoreze dobânzile în curând, în po-
fida a ceea ce pare sã fie, pentru þarã,
cea mai strãlucitoare perspectivã
economicã din ultimii cinci ani, spu-
ne David Miles, membru în consiliul
de politicã monetarã al instituþiei.

“În prezent, scopul nostru este sã
nu majorãm dobânzile într-un termen
apropiat, întrucât avem inflaþia în þin-
tã ºi se pare cã aceasta va rãmâne aºa.
În plus, existã o mulþime de posibili-
tãþi de încurajare a cererii în econo-
mie”, a precizat David Miles, care s-a
alãturat consiliului de politicã mone-
tarã din Banca Angliei în 2009.

GfK: Încrederea
consumatorilor
germani, la cel mai
ridicat nivel din 2007

Încrederea consumatorilor ger-
mani a crescut pânã la cel mai ridicat
nivel din ultimii ºapte ani, cumpãrã-
torii din cea mai mare economie eu-
ropeanã devenind mai optimiºti în
privinþa veniturilor lor viitoare.

Conform grupului de cercetare
GfK, indicele care mãsoarã încrede-
rea consumatorilor germani (pentru
luna martie) a crescut la 8,5 puncte,
de la 8,3 anterior.

“Aceastã evoluþie pozitivã oferã o
bazã bunã pentru consumul privat,
care continuã sã joace un rol esenþial
în creºterea economicã din acest an”,
a precizat GfK.

V.R.

RUSIA VREA BAZE MILITARE ÎN DIVERSE COLÞURI ALE LUMII

Vladimir Putin, gata de luptã

Rusia intenþioneazã sã îºi ex-
tindã prezenþa militarã per-
manentã în afara graniþelor

sale, prin plasarea de baze militare
în anumite þãri strãine, a declarat ieri
ministrul apãrãrii, Serghei ªoigu,
potrivit RIA Novosti. Lista include

Vietnam, Cuba, Venezuela, Nicara-
gua, Seychelles, Singapore ºi alte
câteva þãri. “Discuþiile sunt în curs
de desfãºurare ºi suntem aproape sã
semnãm documentele relevante”, a
declarat ªoigu reporterilor de la
Moscova.

Negocierile acoperã nu numai
baze militare, ci ºi la simplificarea
procedurilor pentru nave la intrarea
în porturile din aceste þãri, precum ºi
deschiderea de staþii de realimentare
pentru bombardiere strategice
ruseºti de patrulare.

În prezent, Moscova are nevoie,
potrivit agenþiei RIA Novosti, sã-ºi

plaseze astfel de active militare în re-
giuni de importanþã strategicã ca sã
le facã funcþionale în mod eficient cu
scopul extinderii influenþei globale a
Rusiei.

Moscova are în prezent doar o sin-
gurã bazã navalã în afara fostei
Uniuni Sovietice - în Tartus, Siria,
dar soarta acesteia este incertã din
cauza rãzboiului civil în curs de
desfãºurare în aceastã þarã.

Rusia post-sovieticã a închis o
mare bazã navalã în Vietnam ºi o
bazã radar în Cuba în 2002, din cau-
za constrângerilor financiare.

Cu toate acestea, Rusia a început

revigorarea marinei ºi aviaþiei strate-
gice începând cu anii 2000,
vãzându-le ca un instrument pentru a
proiecta imaginea rusã în strãinãtate
ºi de a proteja interesele sale naþio-
nale din întreaga lume.

Tensiuni în Crimeea

Tensiunile s-au intensificat, ieri,
în Crimeea, în sudul Ucrainei, unde
susþinãtorii noii conduceri de la Kiev
ºi contestatarii proruºi ai acesteia
s-au reunit în faþa Parlamentului re-
gional din Simferopol. Aproximativ
5.000 de oameni s-au adunat în faþa

Parlamentului din Crimeea, fiind
împãrþiþi în douã grupuri - proruºi ºi
antiruºi. Între cele douã grupuri au
avut loc acte de violenþã la Simfero-
pol, capitala Crimeei, dar acestea au
rãmas limitate, datã fiind prezenþa
numeroasã a agenþilor forþelor de or-
dine.

Preºedintele Parlamentului re-
gional din Crimeea, Volodimir
Konstantinov, a negat cã instituþia
pe care o conduce intenþioneazã sã
ridice problema separãrii regiunii
de Ucraina. (C.I.)

(continuare în pagina 3)

SE ÎNCINGE LUPTA ÎN CONDUCEREA SIF OLTENIA

Tudor Ciurezu ºi Ana
Bobircã îºi aruncã flãcãri
l Ciurezu: “Afirmaþiile doamnei Bobircã - de naturã sã manipuleze piaþa”
l Bobircã: “Acuzaþiile din comunicatul domnului Ciurezu - complet nefondate
ºi lipsite de orice temei faptic sau juridic” l Preºedintele SIF Oltenia considerã
cã un dividend similar anului trecut ar reprezenta un raport optim de distribuþie
a profitului

A
dministratorii SIF Oltenia
au dat pe faþã lupta care se
derula, de ceva vreme, în
interiorul Consiliului de

Administraþie, taberele fiind grupate
în jurul preºedintelui Tudor Ciurezu ºi
a Anei Bobircã, care reprezintã fondul
“Business Capital for Romania
Opportunity Fund”, deþinut de BCR ºi

Florin Pogonaru.
Ziarul BURSA a relatat, marþi, cã

negocierile privind vânzarea pache-
tului de 6% din BCR deþinut de SIF
Oltenia a creat neînþelegeri între
preºedintele Tudor Ciurezu ºi Florin
Pogonaru, unul dintre cei mai mari
acþionari indirecþi.

Articolul din BURSA, care pre-
zenta un rezumat al discuþiilor pur-
tate de Ana Bobircã la conferinþa
“Romania Investor Days” de la
începutul lunii, de la New York, a

prilejuit un comunicat al SIF Olte-
nia, semnat de Tudor Ciurezu, prin
care acesta se dezice de respectivele
afirmaþii.

Conducerea SIF5 Oltenia, prin
preºedintele Tudor Ciurezu, a
transmis, cã administratorul Ana
Bobircã nu a avut mandat sã repre-
zinte compania la evenimentul “Ro-
mania Investor Days”.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 6)

Liber la marijuana în SUA,
restricþii la tutun în Europa
La mai puþin de douã luni

dupã ce statul american Co-
lorado a liberalizat ºi regle-

mentat producþia ºi consumul de
marijuana, urmând ca acelaºi lucru
sã se întâmple ºi în Washington,
Uniunea Europeanã interzice unele
produse din tutun.

Parlamentul European a
aprobat, ieri, proiectul de re-
vizuire a Directivei pe tutun,
care interzice þigaretele cu
arome, cele mentolate
urmând sã mai rãmânã pe
piaþã patru ani dupã promul-
garea legii.

Noul act legislativ conþi-
ne norme mai stricte referi-
toare la modul în care pro-
dusele din tutun sunt fabricate ºi pre-
zentate în UE ºi introduce norme
pentru anumite produse derivate din
tutun, anunþã Uniunea Europeanã.

Textul prevede, printre altele, ca
mesajele de avertizare de pe pachete-
le de þigãri sã ocupe 65% din suprafa-
þa acestora, urmând ca marca sã aparã

doar în partea de jos a pachetului.
Industria tutunului, de la cultiva-

tori ºi pânã la vânzãtori, s-a opus
încã de la început modificãrilor pro-
puse în acest proiect.

Ieri, reprezentanþii Japan Tobacco
International (JTI)au reiterat cãDirec-

tiva privind produsele din tutun nu va
aduce niciun beneficiu sãnãtãþii publi-
ce: “În schimb, va determina pierderi
la bugetele statelor membre UE”.

În cadrul unui comunicat al JTI,
compania menþioneazã cã, pe par-
cursul lunilor premergãtoare votu-
lui, statele membre ºi comitetele im-

portante ale Parlamentului au ridicat
obiecþii, în mai multe rânduri, însã
acestea nu au fost luate în seamã.

Gilda Lazãr, Director Corporate
Affairs & Communications JTI
România, Moldova ºi Bulgaria, a de-
clarat: “Presiunile politice exercitate

de grupurile de interese
anti-tutun au cântãrit mai
greu decât necesitatea unor
propuneri echilibrate, co-
recte ºi bazate pe dovezi.
Deciziile pãrtinitoare, luate
în grabã, sunt contraproduc-
tive ºi nu au ca rezultat o le-
gislaþie eficientã. Mãrirea
excesivã a avertismentelor
de sãnãtate, pânã la 65%, cu
pictograme poziþionate în

partea superioarã a pachetului ºi
standardizarea formei ºi dimensiunii
ambalajului nu vor creºte gradul de
conºtientizare privind riscurile aso-
ciate fumatului.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 15)

BÃIEÞII DEªTEPÞI AU CÂªTIGAT
BÃTÃLIA LA CURTEA DE APEL

Cintezã: „Întoarcerea
Hidroelectrica
în insolvenþã nu obligã
bãncile la provizioane”
l Vulpescu: „Nu înþeleg de ce nu au fost citate
bãncile care au aprobat închiderea procedurii
insolvenþei”

„Bãieþii deºtepþi din energie” au
câºtigat toate procesele împotriva
Hidroelectrica de la Curtea de Apel,
care a decis rejudecarea recursurilor
formulate de aceºtia împotriva ieºirii
companiei din insolvenþã, împotriva
denunþãrii contractelor, împotriva
intrãrii în insolvenþã ºi împotriva ta-
belului creditorilor.

Reintrarea în reorganizare judi-
ciarã a Hidroelectrica nu obligã bãn-
cile creditoare sã îºi provizioneze
expunerile faþã de producãtorul de
energie, a declarat, pentru ziarul
BURSA, Nicolae Cintezã, directorul
Direcþiei Supraveghere din cadrul
Bãncii Naþionale a României
(BNR).

Sistemul de raportare românesc
(RAS) stipuleazã necesitatea provi-
zionãrii doar în situaþiile în care in-

stanþele decid deschiderea procedu-
rii falimentului, în timp ce standar-
dele internaþionale (IFRS) permit ju-
decata profesionalã a bãncilor, ne-a
explicat domnia sa.

Nicolae Cintezã a adãugat: “Au-
ditorii interni evalueazã riscul ca o
parte din creanþã sã nu fie recuperatã
ºi propun provizionarea corespunzã-
toare. În cazul Hidroelectrica, este
puþin probabil ca bãncile sã decidã sã
constituie provizioane, având în ve-
dere cã este o companie solidã, pro-
fitabilã ºi cu un comportament de
platã foarte bun. Fiecare bancã are,
însã, libertatea sã procedeze cum
considerã de cuviinþã”.

ALINA TOMA,
ALEXANDRU SÂRBU

(continuare în pagina 5)

Dividendul, cât e dividendul?
Administratorii SIF5 Oltenia se ceartã

între ei, însã investitorii sunt mai interesaþi

sã afle ce dividende vor lua în acest an.

Ca în reclamã: “Cât e halatul? Cât e ha-

latul?”

Preºedintele SIF5 Oltenia, Tudor Ciure-

zu, ne-a declarat: “Privitor la politica de

dividende, sunt în favoarea unui raport

optim între suma alocatã pentru divi-

dende, pentru remunerarea acþionari-

lor, ºi suma lãsatã la dispoziþia societã-

þii, pentru investiþii în creºterea calitãþii

portofoliului.

(continuare în pagina 6)


