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SPERANÞA MOARE ULTIMA

titlurilor de interes
“Proiectul pentru rezolvarea Regulamentul
s-ar putea sã vinã prea târziu
crizei francului, absurd din pentru Fondul Proprietatea
toate punctele de vedere”

M

ult aºteptatul “produs” la care Ministerul Finanþelor Publice
(MFP) a lucrat în ultima vreme împreunã cu bãncile pentru rezolvarea problemei creditelor
în franci elveþieni (CHF) pare sã nu
fie chiar “ajutorul” la care se aºtep-

Surse: BCE a
suplimentat din
nou fondurile ELA
pentru bãncile
din Grecia
Banca Centralã Europeanã (BCE)
a decis sãptãmâna aceasta, pentru a
treia oarã de la începutul lunii martie, sã majoreze fondurile disponibile pentru bãncile elene prin programul de finanþare de urgenþã ELA,
urcând plafonul acestuia cu 400 de
milioane de euro, la 69,8 miliarde de
euro, spun surse apropiate situaþiei,
citate de Bloomberg.
Suplimentarea fondurilor a fost
stabilitã miercuri, în cadrul unei
ºedinþe a consiliului guvernatorilor
BCE, afirmã sursele, adãugând cã
Guvernul de la Atena ceruse majorarea plafonului cu 900 de milioane de
euro.
La data de 12 martie, BCE a suplimentat sumele disponibile pentru
Grecia prin programul ELA cu 600
de milioane de euro, dupã o majorare
cu 500 de milioane de euro în sãptãmâna precedentã.
Amintim cã, în ianuarie, BCE a
decis sã nu mai accepte obligaþiunile guvernamentale elene drept garanþii pentru noi credite, astfel cã
banca centralã a Greciei s-a vãzut
obligatã sã acceseze fonduri prin facilitatea ELA, ca sã furnizeze lichiditãþile necesare bãncilor din þarã.
Programul ELA este evaluat sãptãmânal, pe fondul temerilor cã
bãncile elene ar putea sã foloseascã
fondurile obþinute pentru finanþarea
guvernului de la Atena, contrar normelor europene.
V.R.

5 948491 340012

05390

tau consumatorii.
Specialiºtii susþin cã proiectul postat,
miercuri seara, pe site-ul MFP, are o
serie de neclaritãþi, atrâgând mai
multe semne de întrebare.
Deºi textul proiectului aratã cã
acesta se vrea un “Program de protecþie a populaþiei împotriva riscului

de depreciere semnificativã a monedei naþionale asociat creditelor în valutã”, economiºtii spun cã este posibil ca debitorii vizaþi de aceastã mãsurã ar putea sã iasã în pierdere.
Printre altele, aceºtia ridicã atât
problema unor comisioane noi, impuse prin noul proiect, cât ºi faptul cã
ipotecile cu care consumatorii au garantat creditele ar urma sã treacã din
portofoliile bãncilor în cel al statului.
Proiectul legislativ menþioneazã:
“Pentru acoperirea riscurilor rezultate din acordarea garanþiilor în cadrul Programului, beneficiarii (…)
vor plãti un comision de risc care se
vireazã într-un cont de venituri bugetare distinct, deschis la unitãþile
Trezoreriei Statului. (…) Comision
de administrare - suma datoratã de
beneficiarul Programului care acoperã costurile de evaluare, acordare
ºi administrare a garanþiilor acordate
de FNGCIMM; primã de garantare suma datoratã de beneficiarul
Programului constituitã din comisionul de risc cuvenit Ministerului Finanþelor Publice ºi din comisionul de administrare cuvenit FNGCIMM, al cãror nivel se stabileºte anual prin ordin
al ministrului Finanþelor Publice. (…)
EMILIA OLESCU
(continuare în pagina 13)

l FP se va putea lista la Londra prin titluri de interes, doar dacã ASF
aprobã regulamentul pânã pe 25 martie l Dar Autoritatea vrea sã punã
proiectul, din nou, în dezbatere
Comparaþie costuri tranzacþionare
BVB
Cost

ediafax Group SA deþine
în mod oficial calitatea de
inculpat într-un dosar penal de spãlare de bani, cauzã constituitã la sesizarea Direcþiei Generale
Antifraudã Fiscalã. Situaþia este una
mai puþin obiºnuitã pentru o societate de acest gen, care deruleazã activitãþi în mass-media. În “Buletinul
Procedurilor de Insolvenþã” Nr.
5184/18.03.2015, unde este publicat
”Procesul verbal al ºedinþei comitetului creditorilor SC Mediafax
Group SA” este prezentatã calitatea

de inculpat a Mediafax Group SA în
dosarul nr. 332/P/2014: “Notã: prin
Ordonanþa emisã de Parchetul de pe
lângã Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie, Secþia de Urmãrire Penalã ºi
Criminalisticã la data de 4.03.2015
în dosarul nr. 332/P/2014, unde Mediafax Group deþine calitatea de inculpat, s-a dispus efectuarea în cauzã a unei expertize financiar contabile ºi potrivit Procesului Verbal din
4.03.2015 emis de acelaºi organ de
cercetare penalã s-a stabilit data de
16.03.2015 ca datã la care pãrþile ur-

l Ponta a semnat demisia ministrului Finanþelor
Publice
Direcþia Naþionalã Anticorupþie 20% din sumele încasate.
(DNA) a cerut, ieri, aviz de la Senat
Ieri, Codruþa Kovesi, Procurorul
pentru reþinerea ºi arestarea preven- ªef al Direcþiei Naþionale Anticoruptivã a lui Darius Vâlcov, ministrul þie, a transmis procurorului general al
demisionar al Finanþelor Publice, în Parchetului Înaltei Curþi de Casaþie ºi
dosarul în care este acuJustiþie referatul cauzei,
zat de trafic de influenþã. CORUPTIE în vederea sesizãrii SenaÎn acest context, pretului pentru formularea
mierul Victor Ponta a semnat demi- cererii de încuviinþare a reþinerii ºi
sia pe care Vâlcov a depus-o dumini- arestãrii preventive a lui Darius
cã, dupã ce, în urmã cu o sãptãmânã, Vâlcov, cu privire la sãvârºirea inministrul Finanþelor a fost dus cu fracþiunii de trafic de influenþã, potrimandat la DNA, fiind suspectat cã a vit unui comunicat al DNA.
intervenit, când era primar în SlatiA.R.
na, în atribuirea unor contracte cãtre
(continuare în pagina 6)
un om de afaceri, care i-ar fi promis

Certificate de Depozit

Vânzare

Cumpãrare

Vânzare

Cumpãrare

Vânzare

Comision Bursa de Valori

4 puncte de bazã
(0,04%)

10 pb
(0,10%)

-

-

-

-

Comision Autoritatea de
Supraveghere

6 pb
(0,06%)

-

-

-

-

-

Comision CSD

0.85 pb
(0,0085%)

0.85 pb
(0,0085%)

-

-

-

-

Comision mediu pentru servicii
complete de intermediere
pentru investitorii instituþionali

14.15 pb
(0,1415%)

14.15 pb
(0,1415%)

15 pb
(0,15%)

15 pb
(0,15%)

15 pb
(0,15%)

15 pb
(0,15%)

-

-

50 pb (0,5%)

-

-

-

25 pb
(0,25%)

25 pb
(0,25%)

65 pb
(0,5%)

15 pb
(0,15%)

15 pb
(0,15%)

15 pb
(0,15%)

Taxã de Timbru Marea Britanie
Total trading cost charged to
institutional investors

Sursa: Sondaj de opinie în rândul brokerilor

C

onsiliul Autoritãþii de Supraveghere Financiarã
(ASF) nu a discutat,
miercuri, regulamentul
pentru titluri de interes, instrumente
prin care Fondul Proprietatea (FP)
doreºte sã se listeze la Londra.
Speranþele FP – care nu pierde nici
o ocazie sã spunã cã s-a pregãtit pentru GDR-uri, dar nãdãjduieºte încã
în primirea aprobãrii ASF pentru tit-

meazã sã comunice datele expertului parte propus ºi obiectivele în
completarea celor stabilite de organul penal”.
Potrivit Codului Penal, pedepsele
aplicabile unei societãþi inculpate
sunt: amenda, dizolvarea, suspendarea activitãþii sau a uneia dintre activitãþile persoanei juridice pe o duratã
de la 3 luni la 3 ani, închiderea unor
puncte de lucru ale persoanei juridice pe o duratã de la 3 luni la 3 ani, interzicerea de a participa la procedurile de achiziþii publice pe o duratã
de la unu la 3 ani; plasarea sub
supraveghere judiciarã.
Sãptãmâna trecutã, Curtea Supremã a decis cã Adrian Sârbu rãmâne în
arest preventiv pentru încã 30 de zile,
instanþa respingând contestaþia
acestuia la prelungirea arestului preventiv.
O.D.
(continuare în pagina 4)

DNA a cerut avizarea
arestãrii lui Darius Vâlcov

Titluri de Interes (Dls)

Cumpãrare

Inculpat, o altã “calitate”
a Mediafax Group

M

LSE

Acþiuni

luri de interes (DI) – au fost alimentate de declaraþiile recente ale lui
Mircea Ursache, vicepreºedinte
ASF. Acesta a spus cã a avizat regulamentul pentru a intra din nou pe ordinea de zi a Consiliului ASF, dupã
ce actul fusese respins, în noiembrie.
„Am luat cunoºtinþã de declaraþia
domnului Ursache cu privire la faptul cã ASF va avea din nou pe agenda ºedinþei Consiliului Regulamen-

tul privind Titlurile de Interes ºi
încurajãm ASF sã susþinã aceastã
evoluþie importantã pentru piaþa din
România în general, ºi pentru voinþa
acþionarilor Fondului Proprietatea în
mod specific, cât mai repede cu putinþã”, ne-a spus Greg Konieczny,
managerul FP.
ADINA ARDELEANU
(continuare în pagina 13)

DUPÃ O ZI DE AVANS

Euro pierde din nou teren
în faþa dolarului
l Banca centralã americanã sugereazã cã anul
acesta va majora dobânzile, dar înrãutãþeºte
prognozele de creºtere a PIB-ului SUA

E

uro s-a depreciat cu aproa- obicei, “rãbdare” înainte sã decipe 2% ieri, pe pieþele exter- dã creºterea costului împrumutune, faþã de dolar, dupã ce, în rilor, ceea ce, potrivit analiºtilor,
ziua precedentã, moneda SUA a înseamnã cã o majorare a dobânzii
fost cea care piercheie în SUA este
duse teren în urma Analiºtii aºteaptã ca posibilã în lunile
reuniunii de politiurmãtoare.
cã monetarã a bãn- Fed sã înceapã sã
Totuºi, Fed a sucii centrale ameri- majoreze dobânda
bliniat cã nu a luat
cane (Federal Re- cheie în iunie sau
încã o decizie cu
serve – Fed), care
privire la momentul
a sugerat cã majo- septembrie.
primei majorãri a
rarea dobânzilor
dobânzii, adãugând
va fi fãcutã mai târziu decât arãtau cã este puþin probabil ca o astfel de
aºteptãrile.
mãsurã sã fie stabilitã la reuniunea
Miercuri, Fed a mai fãcut un pas din aprilie.
spre prima majorare a dobânzii de
A.V.
politicã monetarã de dupã 2006, renunþând sã mai promitã, ca de
(continuare în pagina 13)

DISTRIBUÞIA, PILON AL NOII STRATEGII DE DEZVOLTARE

ENEL nu mai vinde
activele din România
l Starace: “Am primit preþuri bune, dar vrem sã
ne axãm pe consolidarea activitãþilor
reglementate”

E

NEL a decis sã nu mai vândã
activele din România (companii de distribuþie ºi furnizare electricitate), a anunþat ieri, la
Londra, Francesco Starace, directorul general al grupului.
Domnia sa a explicat: „Am decis
sã scoatem România de pe lista activelor de vânzare, pentru cã afacerile
noastre din aceastã þarã se încadreazã
în noua strategie de dezvoltare pe cinci ani. Aceastã strategie se va baza pe

eficientizarea activitãþilor operaþionale, dezvoltare industrialã, management activ al portofoliului ºi remunerarea acþionarilor. Deci, activitatea de
distribuþie a electricitãþii este unul din
pilonii dezvoltãrii noastre”.
Surse din rândul cumpãrãtorilor
interesaþi de activele ENEL România
au declarat pentru ziarul BURSA cã
preþul primit de grup ar fi contat în
luarea deciziei de sistare a vânzãrii:
“ENEL ºi-a dorit sã obþinã în jur de

1,5 miliarde euro pentru distribuþiile
ºi furnizarea de energie în Banat,
Dobrogea ºi Muntenia Sud.
ALINA TOMA VEREHA,
Corespondenþã din Londra
(continuare în pagina 13)

