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“Monte Dei Paschi”
aºteaptã în 2017
raportul BCE privind
creditele sale

“Banca Monte dei Paschi di Sie-
na” SpA, cea mai veche bancã din
Italia, aºteaptã în prima jumãtate a
anului viitor rezultatul analizei pe
care o face Banca Centralã Europea-
nã (BCE) asupra portofoliului sãu de
credite, dupã ce “Monte dei Paschi”
va derula, în sãptãmânile viitoare, o
majorare de capital de mai multe
miliarde de euro.

“Monte Dei Paschi” încearcã sã
obþinã 5 miliarde de euro ca sã înlãtu-
re temerile autoritãþilor de reglemen-
tare cu privire la baza sa de capital.

Conform unui document publicat
de “Monte Dei Paschi” ieri, pe site-ul
sãu, la solicitarea Consob (autoritatea
pieþei de capital), banca aºteaptã sã
obþinã 1,043 miliarde de euro dintr-o
conversie a datoriilor în acþiuni.

Executivul de la Roma este cel
mai mare acþionar al “Monte dei Pa-
schi”, cu o participaþie de aproxima-
tiv 4%.

Banca a obþinut cele mai slabe re-
zultate la testele de stres derulate de
BCE în 2014 ºi 2016. În septembrie,
banca l-a numit pe fostul director al
“Bank of America Merrill Lynch”
Italia, Marco Morelli, în funcþia de
director general al grupului, pentru
implementarea planului de redresare
prin care le va solicita investitorilor
cinci miliarde de euro ºi va vinde
credite neperformante de 28 miliar-
de de euro. (V.R.)
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DUPÃ TRANZACÞIA CU MID EUROPA
PARTNERS,

Enterprise Investors
ºi-a scos de opt ori
investiþia în Profi

Fondul de investiþii Polish
Enterprise Fund VI (PEF
VI), administrat de Enterpri-

se Investors (EI), a vândut lanþul de
magazine Profi, cãtre Mid Europa
Partners cu 533 milioane de euro,
multiplicându-ºi de opt ori investiþia
iniþialã, de 66 de milioane de euro,
fãcutã în 2010.

Mid Europa Partners este o firmã de
private equity axatã pe achiziþii în Eu-
ropa Centralã ºi de Est, fiind ºi proprie-
tar al reþelei de clinici Regina Maria.

Tranzacþia “Profi” este condiþio-
natã de obþinerea aprobãrilor nece-
sare de la autoritãþi, aceasta fiind cea
mai mare tranzacþie realizatã vreo-
datã de un fond de private equity în
Romania ºi cea mai mare tranzacþie

în domeniul retailului din istoria þã-
rii, potrivit comunicatului fondului
polonez.

În 2010, Enterprise Investments a
achiziþionat de la fondator 100% din
acþiunile Profi pentru 66 milioane de
euro ºi a fãcut o majorare de capital
de 10 milioane euro un an mai târziu,
conform comunicatului.

Sebastian Król, partenerul Enter-
prise Investors responsabil cu aceastã
investiþie, a declarat: “Aceasta este
cea mai de succes tranzacþie în retail
din istoria Enterprise Investors ºi
suntem mândri cã am fãcut parte din
povestea de succes a Profi.

ANDREI MURGULEÞ
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BERD iese din Banca Transilvania,
în paºi de 2,86%
l Acþiunile TLV au stârnit interesul investitorilor, clasându-se, de multe
ori, în topul rulajelor de la BVB

Banca Europeanã pentru Re-
construcþie ºi Dezvoltare
(BERD) a vândut, marþi, un

pachet de 2,86% din Banca Transil-
vania (TLV), printr-o tranzacþie
“deal” în valoare de 246,2 milioane
de lei (circa 54,8 milioane de euro).

Participaþia BERD la TLV a scã-
zut, astfel, la 8,6%.

Interesant este cã, anul trecut, tot
în noiembrie, BERD a renunþat la un
pachet tot de 2,86% din TLV,
printr-un plasament accelerat, dimi-
nuându-ºi, atunci, participaþia de la
14,33%, la 11,47%.

Acþiunile TLV au stârnit interesul
investitorilor, în ultima perioadã, de
multe ori, banca clasându-se în topul
lichiditãþii Bursei de Valori Bucu-
reºti (BVB). Voci din piaþã spun cã în

special investitorii stãini sunt cu
ochii pe titlurile bãncii.

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.

Lucyna Stanczak-Wuczynska,
Director BERD, a spus cã, prin redu-
cerea participaþiei, BERD ajutã la
creºterea lichiditãþii acþiunilor Ban-
ca Transilvania, la Bursa de Valori
Bucureºti, în timp ce continuã sã sus-
þinã strategia de creºtere pe termen
lung a bãncii.

Domnia sa a adãugat: “Suntemfoar-
te mulþumiþi de parteneriatul nostru
de duratã cu Banca Transilvania ºi
de performanþele bãncii, în ultimii
ani, în special de statutul puternic de
bancã localã inovativã ºi cu o
creºtere rapidã”.

ADINA ARDELEANU
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MIRCEA URSACHE, ASF:

“Finanþarea prin
sistemul bancar trebuie
înlocuitã cu investiþiile

pe piaþa de capital”

F
inanþarea prin sistemul
bancar trebuie înlocuitã cu
investiþiile în piaþa de capi-
tal, este de pãrere Mircea

Ursache, vicepreºedintele Autoritã-
þii de Supraveghere Financiarã
(ASF).

Domnia sa susþine cã þara noastrã
este pregãtitã sã primeascã investito-
ri pe bursã, cele patru legi specifice
urmând sã fie aprobate.

Orice investitor strãin poate veni
pe piaþa noastrã de capital ºi orice in-
vestitor român poate merge pe bur-
sele din afarã, subliniazã domnul
Ursache, menþionând cã nu vorbeºte
de nivelul tranzacþiilor de la noi ºi de
apetitul din piaþã.

Vicepreºedintele ASF a declarat,
ieri, într-o conferinþã aniversarã, la
zece ani de la aderarea þãrii noastre la
Uniunea Europeanã (UE): “În mo-

mentul de faþã, cei zece ani au marcat
îmbunãtãþiri pe piaþa de capital, cel
puþin sub aspectul încrederii investi-
torilor, ca urmare a listãrilor din ulti-
mii ani, ºi rezultatul a fost vãzut.
Acum trei luni, agenþiile internaþio-
nale de rating au acceptat România
pe lista pieþelor care trec de la piaþa
de frontierã la piaþa emergentã. Asta
înseamnã de fapt ºi o schimbare fun-
damentalã a tipului de investitori
care vor veni în piaþa româneascã. Al
doilea mare câºtig este cã am deschis
ºi apetitul politicului”.

Mircea Ursache a mai spus: “Lu-
mea realizeazã cã finanþarea prin sis-
temul bancar, atât de lacomã cum a
fost în ultimii ani, trebuie înlocuitã ºi
singurul înlocuitor serios este piaþa
de capital”.

Domnia sa considerã cã, în vii-
tor, tot ce se va privatiza la noi ar
trebui sã se privatizeze numai prin
piaþa de capital, “singura corectã,
onestã, în care investitorii sã fie
convinºi cã gestiunea lor va fi una
în folosul profitului”: “Cred cã li-
stãrile trebuie sã fie obligatorii,
pentru cã prezenþa acestui tip de ac-
þionari asigurã o guvernanþã corpo-
rativã care înseamnã un control
asupra managerilor companiilor
româneºti".

EMILIA OLESCU
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ÎMPRUMUTAÞII ÎN CHF - LÃSAÞI BALTÃ ÎN PRAG DE
SÃRBÃTORI

Legea conversiei, dupã
alegeri
l Francul elveþian a fost cotat, ieri, la 4,2078 lei, în creºtere faþã de ziua
precedentã l Curtea Constituþionalã a amânat, pentru 18 ianuarie 2017,
decizia referitoare la Legea conversiei creditelor în franci elveþieni

Istoria pare sã se repete pentru de-
bitorii împrumutaþi în franci el-
veþieni (CHF). Dupã ce, în ajunul

Crãciunului trecut, Executivul a pro-
rogat pentru un an Legea insolvenþei
persoanelor fizice, acum, tot la final
de an, Curtea Constituþionalã a Româ-
niei (CCR) a amânat pentru 18 ianua-
rie 2017 pronunþarea pe marginea
Legii conversiei creditelor în CHF,
contestatã de Guvern.

Între timp, CCR i-a trimis în in-
stanþã pe cei care doresc sã apeleze la
Legea dãrii în platã, urmând ca, în
fiecare caz în parte, judecãtorii sã
stabileascã impreviziunea.

Astfel, nici dupã doi ani de la ex-
plozia neaºteptatã a monedei elveþie-
ne (15 ianuarie 2015), debitorii cu
credite în CHF nu beneficiazã direct
de o lege care sã intervinã pentru
împãrþirea poverii produse de creºte-
rea cursului, între bancã ºi client.

Preºedintele CCR Valer Dorneanu
a declarat, ieri, la ieºirea din sala de
ºedinþã, cã a fost nevoie ca discuþiile
referitoare la Legea conversiei sã fie
amânate pentru aprofundarea solu-
þiei ºi pentru corelarea ei cu cea care
a fost datã în cazul legii dãrii în platã.

Valer Dorneanu a precizat, citat de
Agerpres: “Vrem ca în privinþa unor
puncte, cumar fi - unul foarte delicat -
cel cu retroactivitatea, sã nu dãm so-
luþii care sã nu fie foarte corelate.

Pentru a vedea întâi care o sã fie moti-
vaþia definitivã în acea excepþie (Le-
gea dãrii în platã - n.r.), am amânat pe
18 ianuarie. (...) Aºteptãm motivarea,
pentru cã unele chestiuni s-au pus în
ambele legi, într-un fel am decis la re-
troactivitate ºi am spus cã problema
aceasta trebuie corelatã cu principiul
impreviziunii ºi într-un fel retroacti-
vitatea se topea acolo. Dincoace, re-
troactivitatea pare a þine exclusiv de
aceastã lege, dar vrem sã vedem cum
corelãm cele douã motivãri”.

În condiþiile în care pronunþarea
Curþii Constituþionale a fost amâna-
tã pentru circa douã luni, avocatul
Gheorghe Piperea considerã esen-

þial termenul din 8 decembrie stabi-
lit de instanþã în dosarul Parakletos
versus 9 bãnci care ar avea clauze
înºelãtoare în contractele de împru-
mut în franci elveºieni. Avocatul
estimeazã cã, cel mai probabil,
Asociaþia Românã a Bãncilor (ARB)
va interveni în proces în calitate de
intervenient. Gheorghe Piperea a
scris, pe pagina sa de Facebook:
“Noi sperãm cã Autoritatea Naþio-
nalã pentru Protecþia Consumatori-
lor va face o intervenþie în favoarea
consumatorilor ºi, mai mult, sperãm
cã o va face repede, pentru a nu cau-
za amânarea. (E.O.)
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Sã mergem cu sacul la IPO-ul lãudat
al MedLife?

Anunþul unei oferte publice
derulatã dupã destulã vreme
(Adeplast, 2013) de o com-

panie din sfera privatã trezeºte inte-
res la bursã. Cu atât mai mult cu cât
vorbim de liderul pieþei serviciilor
medicale private. Mulþi sperã cã pre-
þul acþiunilor din cadrul IPO-ului va
fi suficient de atractiv pentru a asigu-
ra combustibil de creºtere ºi dupã lis-
tarea efectivã la bursã. Din pãcate,
sunt destule semne care sã punã sub
semnul întrebãrii acest lucru.

Listarea companiei coincide cu un

exit al fondurilor de investiþii - unul
total în cazul Value4Capital (vinde
întreaga sa deþinere de 36,2%) ºi par-
þial pentru IFC, divizia de investiþii a
Bãncii Mondiale, care îºi va diminua
cota de 12,7% pânã spre 5%.Unapes-
te alta, un pachet de pânã la 44% din
acþiunile MedLife îºi va schimba pro-
prietarul, iar vestea proastã este cã
vânzãtorii ºtiu foarte bine sã îºi maxi-
mizeze profitul în acest caz.

CRISTIAN DOGARU

(continuare în pagina 5)

n Noi percheziþii
la “Samsung Group”

PAGINA 16

n ANCA DRAGU: “Evaziunea fiscalã sub
50.000 de lei nu va mai fi sancþionatã
penal, dacã se recupereazã prejudiciul”

PAGINA 2

n Scandalul Transplantului – plângeri
penale, oameni morþi

PAGINA 3

Joi, 24 noiembrie 2016, nr. 227 (5807), anul XXVI

OPINII


