
5 9 4 8 4 9 1 3 4 0 0 1 2 07250

GRAM AUR = 134,3621 RON FRANC ELVEÞIAN = 3,6481 RON EURO = 4,4027 RON DOLAR = 3,4182 RON

n “Alibaba” obþine aproape 22 miliarde
dolari din IPO PAGINA 5

n Euro 2020 trece ºi prin Bucureºti!
PAGINA 11

n Analizã “Mother Jones”:
“Cum a promovat Hillary
Clinton fracturarea
hidraulicã în lume”

PAGINA 3

n Grup Servicii Petroliere
are în plan investiþii de
1,2 miliarde dolari

PAGINA 4

Luni, 22 septembrie 2014, nr. 177 (5270), anul XXIV 16 pagini2 lei

INVESTITORII S-AU SESIZAT:

“Raportul Bursei publicat
doar în limba englezã -
lipsã de respect faþã de
micul investitor”

Ludwik Sobolewski vorbeºte
polonezã, francezã ºi engle-
zã. Începând de anul trecut,

trebuia sã ia ºi lecþii de limbã româ-
nã, pe cheltuiala Bursei de Valori
Bucureºti.

Deºi noul director general al BVB
ar fi trebuit sã fi învãþat românã, pare
cã rolurile s-au schimbat: în Consiliul
Bursei se vorbeºte englezã, la ASF,
francezã. BVB pare cã lucreazã direct
în englezã, iar, mai nou, nici nu s-a mai

sinchisit sã traducã în românã raportul
lunar pe luna august.

Unii investitori gãsesc însã calea
sã îi rãspundã directorului BVB. Un
cititor ne-a transmis: ”Îmi exprim pe
aceastã cale dezamãgirea ºi surprin-
derea cã raportul lunar de piaþã re-
glementatã al Bursei de Valori Bucu-
reºti este redactat numai în limba en-
glezã, deºi el este anunþat în limba
românã. BVB este la Bucureºti ºi nu
la Londra sau Varºovia ºi faptul sem-

nalat poate fi considerat ca o lipsã de
respect faþã de micul investitor a cã-
rui prezenþã pe BVB este aparent do-
ritã cu ardoare pentru a asigura o li-
chiditate mai mare. Aceastã lipsã de
respect poate fi argumentatã ºi de
permisiunea acordatã recent Bãncii
Erste de a-ºi redacta comunicatele în
limbile englezã ºi germanã”.

GABRIELA MÃRÃCINEANU

(continuare in pagina 5)

ACÞIONARII ALEG NOUA CONDUCERE

Titlurile Electrica, creºtere
de aproape 20% de la
anunþul primelor candidaturi
l Cotaþia EL a depãºit 13 lei, atingând un nou maxim istoric

A
cþiunile Electrica (EL) au
urcat, vineri, la un nou
maxim, depãºind pentru
prima datã preþul de 13

lei/unitate, înainte de Adunarea Ge-
neralã, în care acþionarii trebuie sã îºi
aleagã administratorii în Adunarea
Generalã programatã sã aibã loc as-
tãzi, doar cinci din cei cinsprezece
candidaþi urmând sã facã parte din

noul Consiliu de Administraþie.
Încã de la publicarea convocato-

rului pentru AGA de azi, cotaþia ac-
þiunilor Electrica a început sã urce,
însã, odatã cu apariþia primelor zvo-
nuri cu privire la candidaþi, titlurile
au crescut vertiginos, de la preþul de
11,07 lei/unitate, închiderea din data
de 22 august, la 13,2 lei/ titlu, maxi-
mul zilei de vineri. Astfel, creºterea

cotaþiei ELajunge la aproape 20% în
numai o lunã.

AdrianBãrbulescu, director general
adjunct la “Prime Transaction”, este
de pãrere cã evoluþia pozitivã a acþiu-
nilor Electrica a fost influenþatã într-o
mãsurã de faptul cã urmeazã sã se mo-
difice structuraConsilului deAdminis-
traþie, care, potrivit domniei sale, “po-
ate sã ducã cu gandul la un manage-
ment ceva mai atent cu ceea ce se
întâmplã în business-ul Electrica”.

Cu toate acestea, Adrian Bãrbules-
cu considerã cã aprecierea EL a fost
determinatã ºi de alþi factori, unul din-
treei fiind posibilitateaca societatea sã
cumpere anumite active Enel. “Infor-
maþiile spuneau cã ºi Electrica ar urma
sã participe la vânzarea de cãtre grupul
Enel a activelor din România”, spune
directorul de la “Prime Transaction”,
care apreciazã cã, pentru companie,
acest lucru ar fi foarte bun, fiindcã îi va
deschide accesul cãtre o nouã sursã de
clienþi ºi, automat,devenituri ºiprofit.

GABRIELA MÃRÃCINEANU

(continuare in pagina 13)

Meleºcanu,
candidatul
surprizã la
alegerile
prezidenþiale?
l Directorul SIE:
“Dacã aveþi rãbdare,
luni dimineaþã o sã
avem rãspunsul”
l Iohannis ºi Macovei
ºi-au depus cadidaturile
la BEC, iar Ponta a
fãcut show pe Arena
Naþionalã

Directorul SIE, Teodor
Meleºcanu, ar fi candidatul de rezer-
vã al PSD pentru preºedinþia Româ-
niei, urmând sã demisioneze din ac-
tuala funcþie la începutul acestei sãp-
tãmâni, potrivit informaþiilor
apãrute în presã.

De altfel, chiar Teodor Meleºcanu
a lãsat loc pentru acest scenariu.
Întrebat, vineri, dacã ia în calcul o
candidaturã la prezidenþiale, domnia
sa a spus cã luni va exista rãspunsul.

Teodor Meleºcanu a declarat:
“Dacã aveþi puþinã rãbdare, luni di-
mineaþã o sã avem rãspunsul la toate.
Dacã vor fi întrunite condiþiile, luni
dimineaþã o sã vã dau un rãspuns”.

Întrebat dacã a strâns semnãturi
pentru candidaturã, Meleºcanu a pre-
cizat: ”Tocmai asta este problema”.
Termenul de depunere a candidaturi-
lor la alegerile prezidenþiale din no-
iembrie expirã în 23 septembrie.

În weekend, ºi-au depus candida-
turile la Biroul Electoral Central
preºedintele PNL Klaus Iohannis ºi
europarlamentarul Monica Maco-
vei. Totodatã premierul Victor Ponta
s-a lansat în cursa electoralã în ca-
drul unui eveniment cu zeci de mii
de persoane, pe Arena Naþionalã,
chiar de ziua sa de naºtere. (A.A.)

(continuare in pagina 3)

Radu Georgescu: “Firmele din grupul
GECAD vor lua în serios listarea la BVB”
l “Singurul lucru care lipseºte economiei noastre este o bursã funcþionalã, iar
lucrurile s-au ameliorat dupã venirea domnului Sobolewski la conducerea BVB”

Odatã cu apariþia noului sis-
tem alternativ de tranzac-
þionare, companiile din ca-

drul GECAD Group vor lua în se-
rios listarea la Bursa de Valori Bu-
cureºti, ne-a declarat Radu Georges-
cu, preºedintele companiei din indu-
stria IT.

Domnia sa ne-a precizat: “Pânã de

curând, BVB nu avea nici interese ºi
nici un instrument formal prin care
companiile din IT sã fie atrase pe
Bursa de la Bucureºti. Recent, într-un
parteneriat cu ANIS – Asociaþia Pa-
tronalã a Industriei de Software ºi
Servicii IT, BVB a pus bazele acestui
mecanism alternativ de finanþare
unde firmele mai mici (nu de catego-

ria mamuþilor industriali), dar cu po-
tenþial, din industrii în creºtere cum
este cea IT, sã poatã gãsi investitori.
Istoric, GECAD Group nu a avut ni-
ciodatã alternativa sã aleagã BVB ca
sã atragã investitori pentru vreuna
dintre companiile fondate de-a lun-
gul anilor. (PETRE BARAC)

(continuare in pagina 13)

Chinezii îºi reevalueazã oferta
pentru activele Enel România
l Nuclearelectrica analizeazã achiziþia unei pãrþi
a operaþiunilor Enel în România
l Rãzvan Nicolescu: “Nu sunt încã sigur cã se
va întâmpla acest exit al ENEL din România”

Statul român pare hotãrât sã îºi
joace toate cãrþile în cursa pentru
preluarea activelor scoase la vânzare
de Enel România, de care sunt inte-
resaþi ºi chinezii. Anunþul cã Nuclea-
relectrica ºi Electrica SA studiazã
posibilitatea preluãrii unor distribu-
þii de energie con-
trolate de Enel în
þara noastrã i-ar fi
determinat pe chi-
nezi sã facã un pas
înapoi pentru a-ºi
reevalua oferta,
potrivit unor surse
din piaþã.

Acestea afirmã:
„Strategia statului
român este sã-i de-
termine pe italieni
sã nu-ºi mai vândã la pachet, ci sepa-
rat distribuþiile de electricitate din þara
noastrã. ªi se pare cã au reuºit. Italie-
nii erau deja înþeleºi cu chinezi când
au fãcut anunþul de vânzare. Chinezii
au oferit un preþ atractiv pentru achi-
ziþia în bloc a distribuþiilor de electri-
citate controlate de Enel în România,
în care era inclusã ºi o primã pentru
preluarea «la pachet». Acum, chine-
zii au aflat cã statul nu-ºi doreºte ca o

companie strãinã sã preia Enel Distri-
buþie Dobrogea pe care o considerã
ca fiind strategicã în actualul context
regional, dar ºi cã Electrica are drept
de preempþiune la Enel Muntenia
Sud”.

Enel ar fi solicitat 1,2 miliarde de
euro pentru com-
paniile vizate de
statul român
(Enel Muntenia
Sud ºi Enel Do-
brogea), sumã
care nu ar fi acce-
sibilã Nucleare-
lectrica ºi Electri-
ca, potrivit unor
voci din piaþã,
care afirmã cã
strategia autoritã-

þilor noastre are ca scop scãderea
preþului solicitat. „Sunt luate în cal-
cul oricum toate posibilitãþile de fi-
nanþare a acestei achiziþii, inclusiv
atragerea alãturi de Electrica ºi Nu-
clearelectrica a unor bãnci
finanþatoare sau a unor fonduri de
investiþii”, conform surselor citate.

ALINA TOMA VEREHA

(continuare in pagina 6)

Europa, înapoi în viitor
Referendumul pentru indepen-

denþa Scoþiei a repre-
zentat un moment isto-
ric pentru Europa,
chiar dacã obiectivul
sãu nu a fost atins. Pre-
sa europeanã a publi-
cat hãrþi ale continen-
tului din perioada me-
dievalã, o perioadã
caracterizatã de fragmentarea
politicã.

În marea majoritate a cazurilor,
tendinþele separatiste au fost prezen-
tate ca o încercare de dezbinare ºi re-
venire la o epocã “întunecatã”.

Dar a fost Evul Mediu european
cu adevãrat întunecat, conform pre-
zentãrilor din manualele de istorie?
Se pare cã nu. “Europa din perioada
cunoscutã sub numele de Evul Me-
diu Întunecat a fost binecuvântatã cu
o perioadã îndelungatã de dezbina-
re”, care “a permis experimentarea
socialã pe scarã largã ºi a dezlãnþuit
competiþia creativã între sutele de
unitãþi politice independente”, scrie
profesorul american Rodney Stark
în cartea sa “Cum a învins Vestul:
Povestea neglijatã a triumfului
modernitãþii”.

(continuare in pagina 3)
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