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Luptã pe viaþã ºi pe moarte
la “Bucur Obor”
l Cel mai mare acþionar susþine cã a schimbat conducerea companiei, însã preºedintele spune cã
AGA a fost ilegalã l Gelu Manea: ”Cei votaþi au încercat sã facã presiuni, au cumpãrat firma de
paznici ca sã nu mã lase sã intru în societate de dimineaþã, iar eu am chemat poliþia”

C

onflictul dintre Laurenþiu
Postovaru, care controleazã indirect 50% din
acþiunile “Bucur Obor”
(BUCU), ºi Gelu Manea, cel care a
condus societatea în ultimii ani, a
escaladat, dupã ce reprezentanþii
“Amadeus Group”, firma lui Postovaru, au anunþat cã au schimbat Consiliul de Administraþie al “Bucur
Obor”, într-o Adunare Generalã.
Gelu Manea susþine cã ºedinþa
respectivã a fost ilegalã. În aceste
condiþii, Bursa de Valori Bucureºti
s-a vãzut, din nou, nevoitã sã publice
rapoarte care se contrazic, referitoare
la un emitent, aflat în mijlocul unui

scandal între acþionari ºi conducere.
AGA“Bucur Obor” a hotãrât, vineri,
schimbarea Consiliului de Administraþie, prin exercitarea acþiunii în rãspundere împotriva lui Gelu Manea,
preºedinte al Consiliului de Administraþie ºi director general, informeazã un
raport remis Bursei de Valori Bucureºti,
semnat de “Muºat ºi Asociaþii”, reprezentantul lui Laurenþiu Postovaru.
Potrivit documentului, acþionari
cu deþineri de 55,36% din capitalul
social s-au prezentat la locul AGA ºi
au desfãºurat ºedinþa.
GABRIELA MÃRÃCINEANU
(continuare în pagina 5)

TELEKOM ROMANIA:

“Statul are drept de preempþiune la vânzarea
Palatului Telefoanelor”
l Compania solicitã minim 21,6 milioane euro pentru Palat ºi încã douã proprietãþi din imediata apropiere

T

elekom Romania Communications (fostul
Romtelecom) a scos la vânzare Palatul Telefoanelor, clãdirea Tandem ºi o proprietate din strada Matei Millo la un preþ minim de pornire de 21,6 milioane de euro. Statul român, care
este acþionar minoritar semnificativ al Telekom
Romania Communications, are drept de preempþiune asupra acestei proprietãþi, care este mo-

Trei zile
de declin pentru
obligaþiunile elene
Obligaþiunile de stat ale Greciei
au scãzut ieri, pentru a treia zi la
rând, randamentul titlurilor de referinþã – cu maturitatea la zece ani ajungând la cel mai ridicat nivel
din ultimele ºase sãptãmâni. Evoluþia a fost determinatã de temerile
potrivit cãrora þara nu vrea sã mai
apeleze la creditori pentru finanþare, punând sub risc controlul bugetului.
Randamentul titlurilor elene cu
scadenþa la zece ani a urcat cu 11
puncte de bazã (0,11 puncte procentuale) în a doua parte a zilei de ieri, la
6,17%. Anterior, randamentul a fost
de 6,21%, cel mai ridicat din 14 august pânã în prezent. Luna aceasta,
randamentul obligaþiunilor greceºti
a scãzut pânã la 5,52%, comparativ
cu un record de 44,212% în martie
2012.
Programul de bailout al Greciei
va fi luat în discuþie sãptãmânile viitoare, conform unui anunþ fãcut
marþi de cancelarul german Angela
Merkel, în urma unor discuþii cu
premierul elen Antonis Samaras, la
Berlin. Programul european de ajutor pentru Grecia expirã anul acesta,
iar Fondul Monetar Internaþional
are programat sã continue sã aloce
fonduri Atenei pânã în primul trimestru din 2016.
Samaras vrea sã reducã dependenþa þãrii de creditele externe care
au fost acordate în schimbul unor
condiþii dure.
V.R.
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nument istoric, ne-au precizat reprezentanþii
companiei de comunicaþii.
„Deciziile privind vânzarea imobilelor Telekom Romania sunt luate cu aprobarea structurilor
competente, inclusiv a Consiliului de Administraþie, în care Ministerul Societãþii Informaþionale
are desemnaþi reprezentanþi”, ne-au declarat
aceºtia.

Potrivit Telekom Romania Communications,
valoarea de piaþã a pachetului este la nivelul altor
proprietãþi similare ca dimensiune ºi relevanþã ºi a
fost stabilitã de evaluatori independenþi.

PENTRU DESPÃGUBIREA CLIENÞILOR
ÎN CONTRACTELE DE CREDIT
CONSIDERATE INCORECTE

n FMI: Economia Chinei
va creºte mai rapid
decât arãtau estimãrile
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ALINA TOMA,
VALENTIN BUSUIOC
(continuare în pagina 2)

DOLAR = 3,4252 RON

ÎNCÃ O TENTATIVÃ

ASF încearcã
desfiinþarea Rasdaq,
prin regulament

A

utoritatea de Supraveghere
Financiar ã mai f ace o
încercare sã desfiinþeze piaþa Rasdaq, de care se chinuie sã scape de ani de zile.
ASF a propus introducerea în
Regulamentul nr. 2/2002 privind
transparenþa ºi integritatea pieþei
RASDAQ a unor prevederi potrivit
cãrora emitenþii de pe acest segment
vor fi obligaþi
sã convoace
acþionarii, ca sã
decidã mutarea
pe o piaþã reglementatã sau
pe un sistem alternativ de
tranzacþionare.
Autoritatea
aºteaptã observaþii asupra
proiectului
pânã pe 4 octombrie.
Propunerea ca societãþile de pe
Rasdaq sã fie mutate pe alte segmente de piaþã a mai circulat, în diverse
forme, în proiectele transmise de
Comisia Naþionalã a Valorilor Mobiliare (CNVM), strãmoºul ASF, cãtre
Parlament, în proiectele iniþiate de
unii parlamentari ºi chiar într-un act
iniþiat Ministerul Finanþelor, însã niciunul dintre acestea nu a fost finalizat.
Obligarea emitenþilor sã convoace
AGA este, însã, discutabilã.
Legea 31/1990 a societãþilor co-

merciale conferã toate drepturile - de
proprietate, liberã dispoziþie ºi decizie - acþionarilor societãþii comerciale. Acþionarii decid, prin drepturile
conferite de lege, asupra listãrii lor
pe o piaþã a valorilor mobiliare ºi îºi
aleg piaþa singuri. Astfel, ASF nu are
nici un fel de drept sã se substituie
acþionarilor, care se întrunesc la datele legale ºi când vor ei.
Statutul pieþei Rasdaq a
ridicat numeroase controverse, de-a
lungul timpului, întrucât
CNVM a aplicat
pentru Rasdaq
reguli similare
unei pieþe reg l e me n t a t e ,
însã segmentul
nu se încadreazã la aceastã categorie
potrivit normelor europene.
Anul trecut, s-a pus inclusiv
problema unui infringement declanºat de Comisia Europeanã
împotriva þãrii noastre, din cauza
Rasdaq.
Noul proiect al ASF prevede cã
Autoritatea nu va percepe comision
pentru aprobarea prospectului de admitere la tranzacþionare pe o nouã
piaþã.
ADINA ARDELEANU
(continuare în pagina 5)

ÎN SCANDALUL MANIPULÃRII PIEÞEI DE ENERGIE,

OPCOM a pierdut

Banca Centralã a Ungariei un proces cu ANRE
dã trei miliarde euro bãncilor l Operatorul pieþei de energie a formulat apel la

B

anca Centralã a Ungariei asigurarea cã retragerea creditorilor
(NBH) a alocat din rezerve- în valutã se desfãºoarã într-un mod
le sale trei miliarde euro ca rapid ºi bine organizat, menþinând
sã-i ajute pe creditorii ce vor fi stabilitatea sistemului financiar, fãrã
obligaþi sã despãgubeascã clienþii afectarea semnificativã a ratei de
pentru modificãrile unilaterale ale schimb a forintului”, precizeazã
Banca Ungariei.
contractelor considerate
Instituþiile financiare
incorecte din cauza utiliBANCI
din Ungaria vor fi nevoite
zãrii unui curs de schimb
dezavantajos pentru consumatori, ca, în decembrie, sã converteascã în
transmite Reuters, citatã de Ager- forinþi creditele ipotecare în valutã, a
anunþat recent liderul grupului parlapres.
Instituþia a anunþat cã este pregãti- mentar al formaþiunii guvernamentã sã furnizeze sectorului bancar mai tale Fidesz, Antal Rogan, adãugând
multã valutã, pentru planificata con- cã Guvernul ar putea împãrþi cu secversie în forinþi a creditelor ipotecare torul financiar costurile acestei opeîn valutã. Marton Nagy, director ge- raþiuni.
neral al Bãncii Ungariei, a anunþat cã
A.P.
suma ar putea ajunge la 9-11 miliarde euro, în funcþie de detaliile pla(continuare în pagina 6)
nului de convertire, care nu sunt cuCitiþi în pagina 15, articolul
"Modificãri la iniþiativa parlamentarilor
noscute încã.
sã reglementeze creditele în valutã".
“Scopul programului NBH este

decizia instanþei

OPCOM, operatorul bursei
noastre de energie, a pierdut recent
un proces intentat ANRE (reglementatorul pieþei), în care contestã o
amendã datã pentru faptul cã a permis tranzacþii cu electricitate la preþuri ºi cantitãþi varibile, potrivit mai
multor surse apropiate situaþiei.
OPCOM a fãcut apel la decizia instanþei, care considerã cã ANRE a
procedat corect amendând operatorul pieþei, mai spun sursele citate.
ANRE a amendat OPCOM ºi zeci
de operatori din piaþa de energie pentru cã au încãlcat legea ºi regulamentele tranzacþionând electricitatea la
preþuri ºi cantitãþi variabile. Specialiºtii ANRE au motivat: „Licitaþia pe
un preþ care nu conteazã, în majoritatea cazurilor, decât într-o cotã de 1%
la preþul de contract, reprezintã o
manipulare a pieþei de energie elec-

tricã (preþul de licitaþie poate fi oricât
de mare sau oricât de mic, deoarece
el nu conteazã pentru pãrþile care se
vor angaja în contract, dar va da o indicaþie eronatã celorlalte pãrþi interesate ºi scade gradul de transparenþã a
licitaþiei respective”.
Sursele noastre afirmã cã toþi operatorii au contestat în instanþã amenzile primite ºi cã OPCOM ar fi cumulat deja 13 sancþiuni. „Cel mai
probabil instanþele nu vor lua aceeaºi
decizie, mai ales cã notele de constatare ale ANRE care stau la baza
amenzilor invocã motive diferite”,
mai spun sursele citate.
Situaþia a creat presiuni fãrã precedent pe piaþa noastrã de energie, furnizorii ºi producãtorii afirmând cã
ferm nu este sinonim cu fix ºi cã legea
ºi regulamentele nu interzic cantitãþile ºi preþurile variabile în funcþie de o

formulã stabilitã de pãrþi.
Operatorii susþin cã este o nebunie
sã vinzi energia pe termen lung la
preþ fix ºi cã ANRE a interpretat eronat legea.
Disputa a ajuns ºi în atenþia parlamentarilor din Comisia de Industrii a
Camerei Deputaþilor, care considerã
cã trebuie organizatã o dezbatere publicã pe acest subiect pentru a se gãsi o
soluþie agreatã de pãrþi. Iulian Iancu,
ºeful Comisiei de Industrii, susþine cã
legea Energiei permite tranzacþionarea
la preþuri ºi cantitãþi variabile.
A.T.
(continuare în pagina 2)

SE TEM DE RISCURILE DE PE PIAÞA FINANCIARÃ

Miliardarii lumii pãstreazã munþi de bani în numerar
l Record de miliardari la nivel mondial

M

iliardarii lumii pãstreazã
munþi de bani în numerar,
ceea ce aratã cã bogãtaºii
se tem sã investeascã pe piaþa financiarã în urma crizei din 2008-2009,
anunþã CNBC.
Potrivit unui studiu realizat de
Wealth-X ºi UBS AG, miliardarii
pãstreazã fiecare, în medie, 600 de
milioane de dolari în numerar, sumã
care depãºeºte, spre exemplu, PIB-ul
Republicii Dominicane. Totodatã,
suma este cu 60 de milioane de dolari
mai mare faþã de nivelul de anul tre-

cut ºi echivaleazã cu 19% din averea
netã în numerar a bogãtaºilor.
“Nivelul mai ridicat al lichiditãþilor semnaleazã cã mulþi miliardari îºi

þin banii în afara pieþei financiare, în
aºteptarea unui moment optim în
care sã investeascã”, noteazã studiul.

Astfel, deþinerile în numerar ale
miliardarilor sunt cu mult mai mari
decât investiþiile lor pe piaþa imobiliarã. Activele imobiliare ale miliardarilor se ridicã, în medie, la 160 de
milioane de dolari pentru fiecare,
respectiv circa o cincime din fondurile în numerar ale acestora, conform
analizei.
Simon Smiles, director de investiþii la “UBS Wealth Management”, a
declarat cã familiile miliardare se
concentreazã în mare parte pe aceeaºi întrebare ºi anume: ce sã facã cu

banii?
“Aparenta siguranþã a numerarului, la care se adaugã experienþa dureroasã a crizei financiare din
2008-2009 ºi problemele ulterioare
din zona euro, întãresc tendinþa de
favorizare a unei strategii prudente
de alocare a banilor", afirmã Smiles,
avertizând însã cã inflaþia riscã sã
erodeze valoarea deþinerilor în numerar.
V.R.
(continuare în pagina 2)

