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Verhofstadt, PE:
“Londra acceptã
încheierea
negocierilor pentru
Brexit pânã în 2019”

Uniunea Europeanã ºi Marea Bri-
tanie ar trebui sã înceapã rapid nego-
cierile pe marginea ieºirii Regatului
din Uniune (Brexit), astfel încât
acest proces sã se încheie înainte de
mijlocul lui 2019, când în Europa
vor avea loc alegeri legislative, po-
trivit lui Guy Verhofstadt, reprezen-
tantul Parlamentului European (PE)
pentru Brexit.

“Am convenit asupra faptului cã
este necesar ca acest proces sã încea-
pã cât mai devreme posibil, respec-
tiv sã se încheie înainte de urmãtoa-
rele alegeri europene”, a declarat ieri
Verhofstadt la Strasbourg, în urma
unei întâlniri cu ministrul britanic al
Brexitului, David Davis, conform
Bloomberg.

Sãptãmâna aceasta, Davis a efec-
tuat vizite la Bruxelles ºi Strasbourg,
unde s-a întâlnit cu omologii sãi din
Comisia Europeanã ºi PE înaintea
unor discuþii oficiale privind pleca-
rea Regatului Unit din UE.

Premierul britanic Theresa May a
anunþat cã va declanºa procedura
ieºirii þãrii sale din blocul european
pânã la sfârºitul lui martie. Însã,
Înalta Curte de Justiþie de la Londra a
stabilit cã May nu poate declanºa
procesul fãrã un vot în Parlament în
acest sens.
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Fondul Proprietatea cere
schimbarea conducerii
Nuclearelectrica

Fondul Proprietatea este supãrat
foc pe conducerea Nucleare-
lectrica (SNN), dupã un

schimb de replici dur între Greg Ko-
nieczny, managerul FP, ºi Daniela
Lulache, directorul general al com-
paniei energetice, referitor la proiec-
tul reactorelor 3 ºi 4 de la Cernavodã.

Acþionarii SNN sunt convocaþi,
pe 9 decembrie, pentru reînnoirea
mandatelor administratorilor.

Însã Fondul Proprietatea doreºte
atât schimbarea Consiliului de
Administraþie, cât ºi pe a CEO-ului.

Fondul Proprietatea a transmis, ieri,
cã se opune vehement propunerii Con-
siliul de Administraþie al Nuclearelec-
trica, referitoare la reînnoirea mandatu-
lui Consiliului, precum ºi menþinerea

aceloraºi membri ºi a aceluiaºi director
general pentru încã un mandat de patru
ani, începând din 25 aprilie 2017.

FP a solicitat acþionarilor sã aprobe
demararea de cãtre Ministerul Energiei
a procesului de recrutare a unui nou
Consiliu, în concordanþã cu principiile
deguvernanþãcorporativãprevãzutede
OUG109/2011ºiLegea111/2016. So-
licitarea Fondului a fost formulatã prin
introducereaunuipunctadiþionalpeor-
dinea de zi a AGA, urmând caNuclear-
electricasãpubliceordineadeziactuali-
zatã în conformitate cu prevederile le-
gale în vigoare, potrivit comunicatului
Fondului.

A.A.
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PRIM-VICEGUVERNATORUL BNR FLORIN GEORGESCU,
CITÂND AGENDA UE:

“Regimul de impozitare a companiilor
este depãºit ºi neadaptat mediului de
afaceri modern”
l Florin Georgescu: “Evitarea plãþii impozitelor de cãtre unele companii
«vãduveºte» bugetele publice de circa 70 miliarde de euro, anual, în Uniunea
Europeanã, potrivit estimãrilor Comisiei Europene, induce o povarã fiscalã
mai mare asupra cetãþenilor ºi genereazã distorsiuni concurenþiale”

Necesitatea reformãrii siste-
mului fiscal al Uniunii Eu-
ropene a devenit unul dintre

obiectivele majore ale acesteia, potri-
vit unui discurs al domnului Florin
Georgescu, prim-viceguvernator
BNR, la Forumul de Fiscalitate pen-
tru Industria Serviciilor Financiare.

Domnia sa a precizat cã, în acest
sens, a fost adoptatã recent directiva
privind stabilirea normelor împotri-
va practicilor de evitare a plãþii obli-

gaþiilor fiscale care au incidenþã ne-
gativã directã asupra funcþionãrii
Pieþei Interne, potrivit principiului
menþionat de Jean-Claude Juncker,
ºeful Comisiei Europene, respectiv
acela cã fiecare companie, indiferent
cât de mare sau de micã este, trebuie
sã îºi achite impozitele acolo unde îºi
realizeazã profitul.

A.S.
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DEPUTATUL CIPRIAN NICA, VICEPREªEDINTELE COMISIEI
JURIDICE:

“Nu se poate sã fii
sclavul bãncilor toatã
viaþa ºi dincolo de ea”
l Curtea Constituþionalã urmeazã sã se pronunþe astãzi asupra excepþiilor
de neconstituþionalitate ridicate de Guvern asupra Legii conversiei
creditelor în CHF

C
urtea Constituþionalã a
României (CCR) urmea-
zã sã se pronunþe astãzi
asupra excepþiilor de ne-

constituþionalitate ridicate de Gu-
vern asupra Legii conversiei credite-
lor în franci elveþieni (CHF).

Adoptatã în Camera Deputaþilor
la data de 18 octombrie 2016, legea a
fost contestatã la CCR de Executiv,
pe motive sociale.

Deputatul Ciprian Nica, vice-
preºedintele Comisiei Juridice,
unul dintre susþinãtorii Legii con-
versiei creditelor în CHF la cursul
din data acordãrii, ne-a declarat:

“Aceastã iniþiativã era de foarte
mult timp în Parlament, de prin
2010, dar a stat prin sertare, pentru
cã bãncile au tot fãcut presiuni sã nu
fie promovatã. Luând însã firul ºi
partea istoricã a contractelor de cre-
dit în franci elveþieni, m-am con-
vins cã acordarea unor astfel de
împrumuturi a fost o mare înºelãto-
rie a unora dintre bãnci. Menþionez
cã Banca Naþionalã a avertizat asu-
pra acestor credite, aºa cum BRD ºi
BCR ºi chiar ºi Raiffeisen Bank au
fãcut-o, chiar dacã aceasta din urmã
a avut ºi ea un portofoliu de credite
în CHF, dar dupã aceea s-a oprit.

Alte bãnci, însã, au pãcãlit oamenii.
Nu se poate sã fii sclavul bãncilor
toatã viaþa, ba, mai mult, ºi dincolo
de ea”.

Guvernul Cioloº a atacat la CCR
Legea conversiei pentru clarificãri,
nu pentru cã este împotriva ei, a ex-
plicat, premierul Dacian Cioloº dupã
ce a trimis actul legislativ la Curtea
Constituþionalã, menþionând: “Vre-
au sã precizez din start cã Guvernul a
dat un punct de vedere pozitiv cu
anumite amendamente.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 8)

COMPANIA VREA SÃ SE LISTEZE ANUL ACESTA

MedLife încearcã sã scoatã
BVB din moarte clinicã
lMircea Ursache, ASF: “Oferta MedLife - un semnal bun pentru piaþa
noastrã de capital” l Fondul care vrea sã iasã acum din acþionariat a
investit, în 2009, 20 de milioane de euro pentru circa 36% lMedLife a
avut, din 2009 ºi pânã în prezent, profit în 4 ani ºi pierderi în doi ani
l Intermediarii au transmis ASF un calendar de listare ºi urmeazã sã
remitã prospectul

Aflatã în convalescenþã, bur-
sa noastrã ar putea primi,
pe final de an, primul aju-

tor din partea clinicii MedLife, care
ºi-a anunþat intenþia sã se listeze,
pânã la finalul anului, dupã o ofertã
de vânzare a 44% din acþiuni, ini-
þiatã de fondul V4C Eastern Euro-
pe Holding V Limited (“V4C”) ºi
de International Finance Corpora-
tion (“IFC”), membrã a Grupului
Bãncii Mondiale.

Bursa de Valori Bucureºti nu a
mai vãzut o listare privatã pe piaþa
principalã, de ani de zile, iar ultima
tentativã – oferta AdePlast – s-a
soldat cu un rãsunãtor eºec, în
2013.

Media zilnicã a tranzacþiilor de
anul acesta a sãltat la 7,9 milioane
de euro, puþin peste cea de anul
trecut, în special datoritã vânzãrii
de acþiuni Petrom de cãtre Fondul
Proprietatea, cãci, în unele ºedin-
þe, schimburile abia trec de douã
milioane de euro.

În ultimii ani, Bursa de Valori Bu-
cureºti a tot sperat la o nouã listare
din partea statului, iar apoi la o ofertã
din partea gigantului RCS-RDS,
care însã a preferat sã se împrumute,
la Londra, prin obligaþiuni, la
dobânzi avantajoase, decât sã mai

acceseze piaþa noastrã de capital.
Clinica MedLife cocheta demult

cu planurile de listare, însã, ieri, a ve-
nit cu un anunþ oficial.

Mircea Ursache, vicepreºedintele
Autoritãþii de Supraveghere Finan-
ciarã considerã cã oferta MedLife
este un semnal bun pentru piaþa
noastrã de capital.

Pânã acum, intermediarii ofertei
au transmis cãtre ASF un calendar
de listare ºi urmeazã sã transmitã ºi
prospectul spre aprobare, care va
conþine detalii referitoare la preþ ºi la
structura ofertei.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 6)

Criza globalã nu se va sfârºi
dacã nu se va renunþa la crearea
banilor din nimic
Cu aproape douã sute de ani în

urmã au apãrut primele teorii
cu privire la

rolul bãncilor în acti-
vitatea economicã.

Astãzini sespunecã
instituþiile financiare
monetare acþioneazã ca
intermediari, care pun
la dispoziþia doritorilor
de împrumuturi sumele

atrase în depozitele constituite de cãtre
cei care economisesc.

Pânã prin anii ‘30 ai secolului tre-
cut, opinia generalã era alta: bãncile
creeazã bani din nimic prin creditare.
A urmat o perioadã de mai multe de-
cenii, pânã în anii ‘60, când teoria
bancarã dominantã a fost aceea a re-

zervelor fracþionare. Conform ace-
stei teorii, bãncile individuale sunt
doar intermediari financiari, care pot
crea bani doar prin interacþiunea lor
sistemicã.

(continuare în pagina 15)
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“Nu vei reuºi niciodatã sã convingi cu

adevãrat pe cineva cã greºeºte, numai

realitatea poate acest lucru”.

Nassim Nicholas Taleb

An Profitul net al MedLife (lei)

2015 11.067.454
2014 9.416.261
2013 2.302.454
2012 -10.370.664
2011 -3.733.100
2010 11.612.585
2009 10.390.236

DUPÃ TRANZACÞII DEAL DE 46
MILIOANE DE EURO, PE 5 OCTOMBRIE

Circa 3% din acþiuni au fost
transferate, ieri, din Banca
Transilvania

Un pachet de 2,86% (104,54 mi-
lioane titluri) din Banca Transilvania
(TLV) a fost transferat, ieri, pe piaþa
deal de la Bursa de Valori Bucureºti,
pachetul schimbat valorând 246,2
milioane de lei (circa 54,8 milioane
de euro), potrivit informaþiilor
publicate de BVB.

Surse din piaþã ne-au declarat cã
SIF1, SIF 4, SIF 2 ºi SIF 5 nu ºi-au
vândut acþiunile TLV. Acestea ne-au
mai spus cã este posibil ca tranzacþii-
le deal de ieri sã fie cross-uri dintre

fondurile unui manager strãin, aºa
cum s-a întâmplat ºi la începutul
lunii octombrie.

Pe 5 octombrie, tot pe piaþa deal,
prin douã tranzacþii, au mai fost trans-
ferate 86,5 milioane de acþiuni TLV,
în valoare de aproximativ 46 milioa-
ne de euro. Brokerii de la Prime
Transaction spun cã pachetele din 5
octombrie s-au transferat la un preþ
cu 2% mai mare decât cel de acum.

A.S.


