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LA CEREREA UNUI ACÞIONAR,

SERGIU OPRESCU, ASOCIAÞIA ROMÂNÃ A BÃNCILOR:

lCercetãrile sunt legate de prezentarea cu intenþie de situaþii financiare
inexacte ori de informaþii nereale lSebastian Vlãdescu: “O anchetã este
singura soluþie care sã arate unde sunt banii, eu ºtiu cã mi-am fãcut treaba”

l “Intrãm într-un ciclu mai lung de dobânzi în creºtere” l “2018 s-ar
putea sã fie primul an în care sã asistãm la o inversare de trend din punct de
vedere al intermedierii financiare”

“Cred cã sistemul bancar
DIICOT a început
este în zona de
urmãrirea penalã in rem,
profitabilitate fiscalã”
în cazul Romcab

P

rocurorii DIICOT au început urmãrirea penalã in rem
(asupra faptelor), în cazul
“Romcab” (MCAB), potrivit unui rãspuns transmis de procurori lui Valentin Stãnescu, acþionar
al companiei. Acesta a depus, vara
trecutã, o plângere penalã împotriva
administratorilor emitentului – Zoltan Prosszer, Sebastian Vlãdescu ºi
alþi directori, pentru sãvârºirea mai
multor infracþiuni, precum prezentarea de date neadevãrate asupra condiþiilor societãþii în comunicãrile
adresate publicului, prezentarea cu
rea credinþã a unei situaþii financiare
inexacte, în vederea ascunderii situaþiei reale, manipularea pieþei de
capital, înºelãciune, constituirea
unui grup infracþional organizat.
Producãtorul de cabluri Romcab
(MCAB) a intrat în insolvenþã la
începutul anului trecut, pe fondul
unei deprecieri masive a stocurilor,
de la 629,62 milioane de lei, la 30
septembrie 2016, la 498,9 milioane
de lei, la 31 decembrie 2016
(conform datelor auditate).
Tribunalul Mureº a aprobat, pe 20
februarie 2017, intrarea în insolvenþã a producãtorului de cabluri, la cerere, în condiþiile în care societatea a

UE ia în discuþie,
astãzi, reducerea
riscurilor la
bãncile din
regiune

M

iniºtrii de Finanþe din
Uniunea Europeanã au
programate, astãzi, discuþii privind modalitatea prin care sã
mãsoare riscurile la care sunt expuse bãncile din blocul comunitar, respectiv “cum ºi când” sã le reducã,
astfel încât regiunea sã poatã finaliza uniunea bancarã.
Discuþiile fac parte din planul de
integrare mai profundã a celor 19 þãri
care împart moneda euro ºi a celor
care se vor alãtura acesteia în
urmãtorii ani.
“Vom discuta despre definiþia reducerii riscurilor, despre cum putem
mãsura cât de departe am mers cu reducerea acestora ºi cum sã le reducem în continuare”, a declarat, citat
de Reuters, un oficial din zona euro,
implicat în pregãtirea discuþiilor.
Potrivit Consiliului UE, uniunea
bancarã este un sistem de supraveghere ºi rezoluþie bancarã ce urmãreºte sã asigure cã sectorul bancar
din zona euro ºi din UE, în general,
este sigur ºi cã bãncile neviabile beneficiazã de rezoluþie fãrã sã recurgã
la fondurile contribuabililor, ºi cu un
impact minim asupra economiei
reale.
V.R.
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Sistemul bancar este pe profit de trei ani ºi
probabil cã, în aceastã perioadã, mare parte din pierderile înregistrate în anii anteriori
au fost recuperate, ne-a spus Sergiu
Oprescu, preºedintele Consiliului Director
al Asociaþiei Române a Bãncilor (ARB) ºi
preºedinte executiv Alpha Bank. Domnia
sa ne-a spus, într-un interviu, cã bãncile
care activeazã pe piaþa autohtonã au
respectat întocmai legea noastrã fiscalã,
care presupune deducerea pierderilor din
ultimii ºapte ani. Sergiu Oprescu ne-a
rãspuns întrebãrilor legate de afirmaþiile
fãcute anul trecut de Guvernul Tudose,
potrivit cãrora bãncile nu au plãtit impozit
pe profit în ultimii ani, menþionând cã, în
opinia sa, sectorul bancar a intrat, în
2017, în zona de profitabilitate fiscalã.

raportat o pierdere de 39 de milioane
de euro, în 2016, deºi înregistrase un
profit de 9 milioane de euro, în
primele nouã luni ale anului trecut.
Tocmai aceste raportãri ale companiei cãtre BVB au fost reclamate

la DIICOT de Valentin Stãnescu,
care susþine cã are o deþinere de 1%
din companie.
ADINA ARDELEANU
(continuare în pagina 15)

Reporter: 2017 a fost anul declaraþiilor venite din partea Guvernului
Tudose la adresa bãncilor, despre
care ministrul Finanþelor de la acea
vreme a spus cã nu plãtesc impozit
pe profit, întrucât, ca urmare a unor
“optimizãri fiscale”, înregistreazã
pierderi fiscale. De asemenea, au
fost informaþii legate de unele discuþii care ar fi avut loc pe subiect între
mediul bancar ºi reprezentanþii
Executivului. Care a fost concluzia
acestor întâlniri ºi cum rãspundeþi
acuzaþiilor aduse de fostul Guvern la
adresa bãncilor?

Conducerea Complexului
Energetic Oltenia neagã intrarea
companiei în insolvenþã
l Sorin Boza, directorul general al CEO:
“Plãtim peste 10 milioane de euro, lunar, pentru
certificatele de carbon ºi þinând cont de noile
reglementãri de mediu, ce au obligativitatea de a
fi implementate începând cu august 2021, ne
aºteaptã o perioadã grea, însã peste care sunt
sigur cã vom trece ºi de data aceasta”

R

umorile lansate cu privire la
posibilitatea “iminentã” de
intrare în faliment sau insolvenþã a Complexului Energetic
Oltenia sunt vorbe aruncate în piaþã
de persoane ce nu cunosc situaþia
actualã a companiei, ne-a transmis,
al finalul sãptãmânii trecute, Sorin
Boza, directorul general al CEO.

Sergiu Oprescu: Noi am spus
întotdeauna cã trebuie sã ne uitãm în
primul ºi în primul rând la ce legislaþie este în vigoare ºi dacã noi, ca
sistem bancar, respectãm aceastã legislaþie. Legile actuale nu sunt numai pentru sistemul bancar, ci pentru
toatã lumea. Toate unitãþile economice respectã aceeaºi legislaþie
fiscalã, care spune urmãtorul lucru plãteºti impozit pe profit când ai profit fiscal. Ai dreptul sã deduci din veniturile anului respectiv pierderile
anterioare, pe un interval de timp. În
România, acest interval de timp este

A.S.
(continuare în pagina 13)

A consemnat
EMILIA OLESCU
(continuare în pagina 8)
(Citiþi, în pagina 3, “Sistemul
nostru bancar, mai profitabil cu
peste 1 miliard de lei”.)

COMPLEX DE TRATAMENTE TERMICE
PENTRU PESTE 160.000 TONE DE ÞEVI PE AN

Investiþie de 36 milioane
dolari la TMK Artrom
l Peste 50% produse premium în mixul de
fabricaþie - prioritatea TMK Artrom
Obiectivul central al TMK Artrom
este creºterea ponderii de produse premium în totalul mixului de fabricaþie,
de la circa 10%, cât este în prezent, la
peste 50%, în anii care urmeazã, a spus,
vineri, Cristian Drinciu, director adjunct pe operaþiuni în cadrul companiei.
Afirmaþia a fost fãcutã în cadrul
evenimentului de lansare a complexului de tratamente termice, investiþie
în valoare de 36 de milioane de dolari,
din surse proprii. Capacitatea noului
proiect este de peste 160.000 de tone
de þevi pe an, iar proiectarea ºi furnizarea echipamentelor este realizatã de
Grupul SMS, unul dintre jucãtorii
mondiali pe piaþa echipamentelor
pentru industria metalurgicã.

Surse din piaþa de energie ne-au
declarat cã, la nivelul Ministerului
Energie, se vorbeºte de intrarea în
insolvenþã a Complexului Energetic
Oltenia din cauza plãþii certificatelor
de carbon.

de ºapte ani, în timp ce în UE sunt 14
þãri în care intervalul de timp este nelimitat, trei þãri în care intervalul de
timp este de peste ºapte ani ºi încã
opt þãri cu interval de cinci ani. Exact
acelaºi exerciþiu îl putem face pentru
orice altã industrie autohtonã care a
trecut printr-o perioadã de pierdere.

Adrian Popescu, preºedintele
companiei din Slatina care activeazã
pe piaþa producþiei de þevi cu aplicaþii industriale, a declarat: “În primii
ani dupã privatizarea uzinei ºi intrarea ei în familia TMK am avut ca þintã sã consolidãm ºi sã creºtem capacitãþile de laminare, sã creºtem volumele de vânzãri, sã asigurãm integrarea TMK-Artrom pe plan local cu
un flux complet de producþie a oþelului ºi, mai ales, ridicând nivelul calitativ al prezenþei noastre pe piaþã
prin produse cu un înalt standard de
calitate ºi prin servicii ante ºi post
vânzare, personalizate necesitãþilor
reale ale fiecãrui client. (E.O.)
(continuare în pagina 3)

ªTEFAN MINOVICI, RABC:

Romanian American Business Council a creat un fond
de investiþii dedicat Europei Centrale ºi de Est
Romanian American Business
Council, o organizaþie neguvernamentalã, cu sediul
central la New York, formatã din oameni de afaceri
români, a creat un fond de
investiþii dedicat Europei
Centrale ºi de Est, care a
atras, deja, 1,5 miliarde de
dolari, potrivit domnului
ªtefan Minovici, preºedintele organizaþiei.
Principalele domenii pe care
fondul de investiþii va activa în þara noastrã vor fi sãnãtate – spitale, infrastructurã, locuinþe ºi chiar
pe partea de transporturi.
ªtefan Minovici ne-a acordat un interviu în care ne-a vorbit despre imaginea românilor în SUA, despre planurile organizaþiei RABC, dar ºi despre
mediul de afaceri din þara noastrã.

l “Fondul a atras 1,5 miliarde de dolari” l “Imaginea comunitãþii
româneºti în SUA este una dintre cele mai bune ale vreunei diaspore”
l “Ridicarea vizelor pentru SUA cetãþenilor români este o prioritate
tangibilã a RABC, dar nu se va putea materializa fãrã un efort comun,
stabilitate economicã ºi mai ales politicã”
Reporter: Recent, aþi spus cã Romanian American Business Council
plãnuieºte iniþierea unui fond de investiþii în România. Puteþi sã-mi daþi mai
multe detalii?
ªtefan Minovici: Fondul este creat
deja, trebuie aprobat ºi validat de cãtre
organele competente financiar americane, suntem deci la faza finalã în care
avocaþii pun ultimele detalii la punct.

Acest fond de investiþii este dedicat
Europei Centrale ºi de Est. Liderul
principal al acestui fond ºi cel care îl
guverneazã este Tiberiu Vãdan.
Valoarea sa este în jur de 1,5 miliarde de dolari.
Reporter: Cãtre ce proiecte se va
îndrepta acest fond de investiþii?
ªtefan Minovici: Sunt foarte
multe domenii pe care am putea sã le

abordãm aici în România, dar, în
principal, ne vom concentra pe domeniul sãnãtate – spitale, pe ceea ce
ar însemna infrastructurã în România, locuinþe ºi chiar pe partea de
transporturi.
A consemnat
ADELINA TOADER
(continuare în pagina 14)

