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ZECE ANI DE LA
LISTAREA LA BVB

Acþiunile
“Transgaz” -
la 417 lei/
unitate, mai
mult de dublu
faþã de IPO

Titlurile Transgaz (TGN) au
închis ºedinþa de vineri la
417 lei/acþiune, în contextul

unui rulaj de 3,51 milioane de lei, al
doilea în clasamentul lichiditãþii.

Preþul titlurilor TGN este mai
mult de dublu faþã de cel din oferta
publicã iniþialã derulatã de compa-
nie, în urmã cu zece ani. Compania
sãrbãtoreºte, astãzi, zece ani de la
prima ºedinþã de tranzacþionare, la
BVB, în cadrul unui eveniment la
Bursa de Valori Bucureºti.

În 2007, Transgaz a derulat
IPO-ul, punând în vânzare un numãr
de 1.177.384 acþiuni, reprezentând
10% din capitalul social majorat ºi
11,33% din capitalul social de atun-
ci. La vremea respectivã, era IPO-ul
din România cu valoarea cea mai
mare pusã în vânzare, respectiv
225,96 milioane lei. Totodatã, a fost
primul IPO cãruia îi erau ataºate
“drepturi de alocare”, un instrument
financiar ce permite investitorilor
sã-ºi fluidizeze imediat investiþia
dacã doreºte, prin tranzacþionarea
acestora la BVB înaintea tranzacþio-
nãrii acþiunilor.

A.I.

(continuare în pagina 6)

2 lei

DUPÃ CE FOSTUL GUVERN A ANUNÞAT
CÃ NU MAI PRELUNGEªTE
MEMORANDUMUL DE ÎNÞELEGERE CU
KAZAHII

Ministerul Energiei ºi-a bugetat
vânzarea acþiunilor Rompetrol
Rafinare

n Ministerul Energiei:
“CE Oltenia ºi
Hidroelectrica, în curs de
listare”

Ministerul Energiei estime-
azã cã va încasa în acest
an 1,073 miliarde de lei

din implementarea strategiilor de
privatizare la societãþile Rompetrol
Rafinare ºi Electrocentrale Bucu-
reºti, potrivit notei de fundamentare
a bugetului de venituri ºi cheltuieli
al activitãþii de privatizare derulate
de minister.

Statul român mai deþine la Rom-
petrol Rafinare, prin Ministerul
Energiei, un pachet de 44,69% din
acþiuni. (A.A.)

(continuare în pagina 2)

Cui aparþin prostiile spuse
de angajaþii BNR?

Banca Naþionalã a
României (BNR) con-
siderã cã Partidul Na-
þional Liberal (PNL)
este nefrecventabil.

Pe pagina sa de
Facebook, consultan-
tul de strategie din

Compartimentul de proiecte strategi-
ce al Cancelariei BNR Daniel Oanþã
a scris:

“HaiPNL,curaj, joscu instalatorul!

(continuare în pagina 3)

“Interconectarea este cheia pentru viitorul sectorului
energetic din România”

(Interviu cu doamna Clara Volintiru, coordonator al Caietului documentar “Energia”, lansat de Club România)

l “Securitatea energeticã ºi competitivitatea
preþurilor ar trebui sã fie prioritãþile Preºedinþiei
României a Uniunii Europene” l “Firmele de
energie au devenit «puºculiþe» pentru politicieni
ºi sunt acum cãpuºate de oameni incompetenþi”

Reporter: Politica energeticã este o
Prioritate a Preºedinþiei Române a
Consiliului UE. Cum ar trebui sã ac-
þioneze autoritãþile noastre pe parcur-
sul celor ºase luni de Preºedinþie pen-
tru atingerea obiectivelor stabilite în
cadrul pachetului Comisiei - “Energie
curatã pentru toþi europenii”?

Clara Volintiru: România, prin
trecutul ºi prezentul sãu, îºi asumã
statutul de participant activ la defini-
rea politicilor energetice ale Uniunii
Europene.

A consemnat

ANCUÞA STANCIU

(continuare în pagina 15)

DUPÃ MAJORAREA DE CAPITAL

Un acþionar agitã apele la Comvex
l Raymond De Rubeis îºi acuzã partenerii cã i-au diluat deþinerea în Comvex l Viorel Panait, Comvex: “Afirmaþiile lui Raymond De Rubeis au scopul
de a induce în eroare”

Majorarea de capital derulatã de operatorul portuar Comvex Constanþa
(CMVX), la finalul anului 2016, a iscat un scandal care se va tranºa, în final, în
instanþã (vezi, în insert derularea evenimentelor).
Mai precis, Raymond De Rubeis, un om de afaceri australian, îºi acuzã par-
tenerii de la Comvex Constanþa (CMVX) – Dan Drãgoi ºi Viorel Panait – cã
i-au diluat deþinerea prin majorarea de capital, în acþionariat intrând, în
schimb soþiile celor doi, ºi, apoi, l-au exclus din conducerea companiei,
dupã o modificare a actului constitutiv, prin care ºi-au asigurat controlul în
Adunarea Generalã a Acþionarilor.
În schimb, Viorel Panait, directorul general al Comvex, spune cã majorarea de
capital face parte din planul amplu de finanþare a terminalului de cereale, cuprins
în Masterplanul Portului Constanþa, ºi cã aceste discuþii au avut loc pe parcursul
unei perioade lungi de timp, astfel cã Raymond De Rubeis, care era în Consiliul
de Administraþie al Comvex, nu are cum sã pretindã cã nu le cunoºtea. Mai
mult, Viorel Panait spune cã Raymond De Rubeis nu ºi-a exprimat interesul sã
participe,direct sau indirect, lamajorareacapitaluluiComvex,deºi a fost prezent
la prima convocare a Adunãrii Generale privind majorarea de capital.
Raymond De Rubeis a contestat în instanþã ºi majorarea de capital respectivã,
ºi modificarea actului constitutiv, dar Tribunalul Constanþa i-a respins cererile,
omul de afaceri anunþând cã va face apel.
Toate informaþiile despre etapele majorãrii de capital au fost publicate la Bursa
deValori Bucureºti, însãRaymondDeRubeis spune cãnu le-a urmãrit, deoare-
ce mereu era informat privind evenimentele societãþii de cãtre partenerii sãi,
care îi erau prieteni de ani de zile. Acesta spune cã a fost pãcãlit cã AGA pri-
vind majorarea de capital care a fost anulatã ºi, de aceea, nu a participat la
ºedinþã.
În replicã, Viorel Panait considerã cã este de neimaginat cã un avocat, de-
þinând de mai mult de 13 ani calitatea de membru în consiliul de adminis-
traþie al unei societãþi listate, poate pretinde cã nu a participat la o adunare
generalã a acþionarilor pentru cã un terþ îl “informeazã” cã aceastã aduna-
re ar fi fost anulatã.
La rândul sãu, De Rubeis spune cã se va adresa instanþelor elveþiene, pentru
recuperarea unui prejudiciu de 1,9 milioane de franci elveþieni (CHF), produs
companiei Davira AG, pe care o deþine, în cote egale împreunã cu Dan Drãgoi
ºi Viorel Panait, ºi care avea o participaþie din Solidmet, acþionarul direct în
Comvex. Anterior majorãrii de capital, Comvex era deþinutã, în proporþie de
63%,deSolidmet (controlatãmajoritar deomul deafaceri constãnþeanCorne-
liu Idu, ceilalþi acþionari, cu cote indirecte fiind Raymod De Rubeis, Dan Drãgoi,
fost general ºi reprezentant alGrupului Internaþional Bali, ºi Viorel Panait, direc-
torul general al Comvex – vezi schema deþinerilor de la Solidmet), ºi în propor-
þie de 28% de Expert Placement, subsidiarã a grupului Arcelor Mittal.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 4)

De Rubeis: “Inexplicabil, acþionarul
majoritar Solidmet nu a subscris la
majorarea de capital a Comvex”
l De Rubeis susþine cã a fost prejudiciat cu 1,9 milioane
de CHF, de partenerii sãi Dan Drãgoi ºi Viorel Panait ºi
spune cã se va adresa instanþelor elveþiene

Raymond De Rubeis, care deþine în mod direct 0,019% din Comvex ºi o
deþinere la Solidmet (vezi schema), considerã inexplicabil faptul cã “Solid-
met” nu a participat la majorarea de capital derulatã de companie, în decem-
brie 2016, scãzându-i deþinerea de la 63%, la 30,68%.

Acþionarii Comvex au decis, în septembrie 2016, aprobarea majorãrii ca-
pitalului social cu maxim 15 milioane de lei (6 milioane de acþiuni), pânã la
29,13 milioane de lei, la preþul de 2,5 lei/unitate (egal cu valoarea nominalã),
în douã etape (vezi în insert succesiunea evenimentelor corporative de la
Comvex, raportate Bursei de Valori Bucureºti).

(continuare în pagina 4)

Viorel Panait, Comvex: “Raymond De
Rubeis era informat, dar nu a participat
la majorarea capitalului Comvex”
l “Majorarea de capital a parcurs toate procedurile
potrivit legii, în mod public ºi având toate autorizãrile
necesare”, spune directorul general al companiei

Reporter: Raymond de Rubeis susþine cã deþinerea indirectã la Comvex
i-a fost diluatã, prin majorarea de capital derulatã de companie în 2016. El
spune cã deþine 33% din compania Davira AG (alãturi de Dan Drãgoi – 33%
ºi Viorel Panait – 33%). Cum comentaþi?

Viorel Panait: Afirmaþiile lui Raymond de Rubeis au scopul de a induce
în eroare.Comvex SAnu mai putea continua activitatea de operare de mine-
reuri, din evidente raþiuni economice.

(continuare în pagina 5)

Editura Club România a lansat, recent, seria de lucrãri “Ca-
iete documentare-Club România”, aceasta debutând cu un
volum consacrat domeniului Energie, la care au contribuit
experþi din domeniu ºi a fost coordonat de Clara Volintiru ºi
Marius Stoian.
Caietul documentar esteo reacþie a elitelor dinRomânia la de-
zastrul pe care îl vedem acum în politicã, potrivit doamnei
Clara Volintiru, care ne-a spus, într-un interviu: “Mã
aºtept ca volumul sã aibã impact în spaþiul public ºi admi-
nistrativ. Iniþiativa caietelor documentare aparþine unui
grup numeros de profesioniºti, lideri, manageri, reprezen-
tanþi ai mediului academic care trag un semnal de alarmã
despre deprofesionalizarea actului de guvernare. Este o
formã de implicare a noastrã ºi a autorilor, trecând de la ca-
drul dialogului principial, la nivelul concret al mãsurilor institu-
þionale necesare astãzi în sectorul energetic din România”.
Clara Volintiru este conferenþiar universitar în cadrul De-
partamentului de Relaþii Economice Internaþionale (REI), al
Academiei de Studii Economice din Bucureºti (ASE).

MAKE

Prezent de la întemeierea strã-
moºului Bãncii Naþionale, în 1880,
Eugeniu Carada a lucrat în cadrul ei
mai mult de 30 de ani, “asigurându-i
o asemenea organizare încât multe
personalitãþi ale vremii spuneau cã,
ºi în cazul în care niºte neghiobi ar
veni în fruntea ei, Banca s-ar condu-
ce singurã” (Site-ul BNR).

Daniel Oanþã a ºters ulterior
aceastã postare de pe

Facebook.


