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TEODOR MELEªCANU:

ÎN CALITATE DE ACÞIONAR,

Dan Paul a dat în judecatã
“Cemacon”

“MAE nu a încheiat nici
un acord referitor la
exportul de gaze din
România”

l Preºedintele Asociaþiei Brokerilor s-a adresat Tribunalului Cluj, pentru anularea reducerii de capital din
2014 ºi a actelor subsecvente l Liviu Stoleru, directorul general al Cemacon, ne-a spus, joi, cã „nu a fost
primitã vreo notificare la societate referitor la o astfel de temã”l Dosarul a fost înregistrat, vineri, la Tribunalul l Ministerul Afacerilor Externe susþine cã nu a
Cluj l BCR a vândut, pe 2 euro, cãtre BOF creditele neperformante de 16,5 milioane de euro ale “Cemacon”
formulat angajamente în numele altor ministere sau
ºi “Ambient”
companii cu privire la gazele din perimetrele din
Marea Neagrã l Ministerul Economiei: “În ceea ce
an Paul, preºedintele Asociaþiei Brokerilor, a dat în
priveºte Memorandumul menþionat, nu avem
judecatã, în calitate de accunoºtinþã despre un asemenea document sau despre
þionar, compania “Cemadetaliile unei asemenea înþelegeri”
con” (CEON), pentru constatarea nu-

D

litãþii deciziei acþionarilor, din 24 martie 2014, privind reducerea capitalului
social, ºi a actelor subsecvente, potrivit unei notificãri consultatã de ziarul
“BURSA”.
Mãsura de reducere a capitalului social al Cemacon de la 26.287.248,6 lei
la 525.796 lei a fãcut parte din procesul de restructurare a companiei, în
urma cãruia fondul Business Capital
For Romania Opportunity Fund Cooperatief U.A. (BOF), deþinut de Erste
Bank (83,33%) ºi Florin Pogonaru, a
intrat în acþionariatul Cemacon, cu un
pachet de 33%, dupã preluarea unor
credite ale companiei de la BCR.
Acum, Dan Paul aratã cã decizia
AGA din martie 2014 a fost luatã cu
încãlcarea flagrantã a dispoziþiilor imperative ale Legii Societãþilor Comerciale 31/1990 ºi, practic, pune sub
semnul întrebãrii întreaga restructurare de la Cemacon.
Liviu Stoleru, directorul general al
Cemacon, ne-a transmis, joi, referitor
la subiect: “Informaþia pe care o deþineþi dumneavoastrã (n.r.cu privire la
existenþa unui proces pentru anularea
reducerii capitalului) este eronatã în

M

totalitate.
În urma verificãrilor fãcute pe portalul Tribunalului, vã pot confirma cã
nu existã nici un dosar la Tribunalul
Cluj cu o astfel de speþã referitoare la
Cemacon ºi nici nu a fost primitã vreo
notificare la Societate referitor la o
astfel de temã”.
Vineri, Tribunalul Cluj a înregistrat
dosarul 257/1285/2018, privind acþiunea în anulare a hotarârii AGA Cemacon, iniþiatã de preºedintele Asociaþiei

LIPSEªTE UN ELEMENT FUNDAMENTAL
DIN DEZBATEREA PRIVIND LIMITAREA
DOBÂNZILOR

Care trebuie sã fie preþul
banilor creaþi din nimic?

O

rice intervenþie a statului fost alteratã fundamental în ultima juasupra preþurilor are efecte mãtate de secol, odatã cu renunþarea la
negative, care, de cele mai convertibilitatea dolarului în aur, în
multe ori, se manifestã dincolo
1971. De atunci banii-marfã au
de intenþia iniþialã dupã o pefost înlocuiþi complet cu barioadã mai îndelungatã, sub
nii-datorie, care sunt creaþi din
forma efectelor de ordinul doi,
nimic de bãncile centrale ºi
trei sau de ordin superior. Din
bãncile comerciale.
cauza perioadei de manifestaCea mai mare parte a masei
re, este posibil ca aceste efecte
monetare este alcãtuitã, în presã nu mai fie considerate un rezent, de “banii” creaþi de bãnCÃLIN
RECHEA
zultat al deciziei iniþiale.
cile comerciale prin acordarea
Dobânda reprezintã cel mai
de credite. Care ar trebui sã fie,
important preþ dintr-o economie, pre- în aceste condiþii, preþul banilor, mai
þul banilor, preþ al cãrui nivel trebuie sã ales cã privilegiul “emiterii” lor revireflecte preferinþele intertemporale ale ne doar bãncilor comerciale, dar nu ºi
agenþilor economici.
altor agenþi din economia realã?
Din pãcate, însãºi natura banilor a
(continuare în pagina 3)

Brokerilor.
Dan Paul invocã, în instanþã, faptul
cã nu a existat o convocare ºi o decizie
AGA, anterioarã diminuãrii capitalului Cemacon, cu privire la dizolvarea
societãþii, aºa cum prevede Articolul
153^4 din Legea Societãþilor Comerciale 31/1990.
Acest articol prevede: “Dacã consiliul de administraþie, respectiv directoratul, constatã cã, în urma unor pierderi, stabilite prin situaþiile financiare

anuale aprobate conform legii, activul
net al societãþii, determinat ca diferenþã între totalul activelor ºi totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai puþin de jumãtate din valoarea capitalului social subscris, va convoca de îndatã adunarea generalã extraordinarã
pentru a decide dacã societatea trebuie
sã fie dizolvatã”.

ADINA ARDELEANU
(continuare în pagina 15)

inisterul Afacerilor Externe (MAE) nu a încheiat
nici un acord referitor la
exportul de gaze din România ºi nu a
formulat angajamente în numele altor
ministere sau companii cu privire la
gazele din perimetrele din Marea Neagrã, precizeazã Ministerul Afacerilor
Externe (MAE) într-un rãspuns la o
interpelare a deputatului PNL Lucian
Bode, care a solicitat clarificãri în legãturã cu posibilitatea ca þara noastrã
sã se fi angajat în faþa Ungariei sã îi
furnizeze aproximativ 60 de miliarde
mc de gaze naturale în urmãtorii 15
ani, începând cu 2020.
Teodor Meleºcanu, ministrul Afacerilor Externe, îi mai transmite deputatului PNL: “Subiectul procedurilor
de alocare de capacitãþi de transport pe
conductele de gaz ºi în punctele de interconectare excede atribuþiile MAE.
Aceste proceduri se deruleazã de cãtre
entitãþile naþionale competente, în
conformitate cu reglementãri comune
la nivelul Uniunii Europene, în baza
unor proceduri transparente ºi deschise. Orice solicitãri de clarificare cu pri-

vire la aceste proceduri de alocare de
capacitate trebuie adresate entitãþilor
în cauzã”.
Peter Szijjarto, ministrul de Externe
al Ungariei, a anunþat, dupã o întâlnire
cu Teodor Meleºcanu, cã România va
pune la punct condiþiile tehnice pentru
exporturile de gaze naturale spre
Ungaria pânã în 2020, în conformitate
cu un acord semnat pe 5 februarie, la
Bucureºti, de miniºtrii de Externe din
cele douã þãri.

ANCUÞA STANCIU
(continuare în pagina 6)

BURSA NOASTRÃ, ÎNCÃ SUB MAXIMELE DIN 2007, DEªI CELE MATURE LE-AU DEPÃªIT DE MULT

Dividendele BET - la cea mai mare valoare, dupã 2008
l Analiºti: “Dividendele mari – principalul motiv al creºterii indicelui”

I

ndicele BET, referinþa
Bursei de Valori Bucureºti (BVB), a încheiat,
sãptãmânã trecutã, la
8.816,96 de puncte, devansând nivelul de 8.786,61
de puncte, din data de 6 iunie
2017, cea mai mare valoare
din anul trecut.
Cotaþia principalului indice al pieþei a atins vineri cel
mai ridicat nivel din anul
2008 încoace, perioadã în
care pieþele de capital internaþionale ºi, implicit, cea localã, au fost puternic afectate
de criza financiarã globalã.
“Dupã doi ani în care bursa noastrã a oferit cele mai
mari randamente ale dividendelor din
lume, este firesc ca aceasta sã atragã

care explicã: “Indicele BET
a câºtigat peste 13% faþã de
începutul anului, depãºind
indici precum S&P 500 sau
DAX, iar creºterea a accelerat sãptãmâna aceasta (n.r.
sãptãmâna trecutã) pânã la
un maxim post-crizã. Avansul a fost condus de bãnci,
dupã ce BRD - Groupe Societe Generale (BRD) a propus cel mai mare dividend
din istoria sa, cu un randament brut de aproape 11%,
la preþul de referinþã de
astãzi (n.r. vineri), comparabil cu dividendele oferite de
companiile de stat.
din nou atenþia ºi în debutul lui 2018,
perioadã în care investitorii îºi fac primele estimãri privind dividendele, iar

companiile îºi publicã propriile propuneri”, considerã Ovidiu Dumitrescu,
director general adjunct Tradeville,

ANDREI IACOMI
(continuare în pagina 5)

AURUL ROMÂNIEI DE LA LONDRA
ÎN TESTELE DE
STRES DIN 2018,

Cele mai mari bãnci
britanice, supuse
unor cerinþe de
capital majorate
Cele mai importante instituþii de
credit din Marea Britanie se vor confrunta cu cerinþe mai mari de capital în
cadrul testelor de stres din acest an, în
condiþiile în care Banca Angliei îºi intensificã eforturile menite sã evite repetarea crizei financiare, conform
Bloomberg.
Bãncile vor fi supuse unui singur
standard de capital ce nu include doar
cerinþele minime de capital, ci ºi fiecare “buffer” pe care trebuie sã-l constituie acestea luând în calcul importanþa
lor sistemicã. (A.V.)

(continuare în pagina 2)

LUCIAN ISAR:

“Curtea de Conturi sã
verifice de ce BNR nu
încaseazã dobândã pentru
aurul din Anglia“

C

ADRIAN VASILESCU, BNR:

“Cine nu are aur în marile centre
financiare nu conteazã pe piaþa
internaþionalã”

urtea de Conturi ar trebui sã
verifice de ce Banca Naþionalã
a României (BNR) nu încaseazã dobândã pentru aurul pãstrat la
Banca Angliei, este de pãrere fostul
bancher Lucian Isar, care a scris, vineri, pe pagina sa de Facebook: “Printr-o
notã internã din 2006, Isãrescu (n.r.
Guvernatorul BNR Mugur Isãrescu) a
decis ca România sã nu mai primeascã
dobândã la aurul pãstrat în strãinãtate.

l “În spaþiul public, sunt strecurate fitile, manevre de
inducere în eroare a opiniei publice” l “Pentru aurul
pãstrat la Banca Angliei, nici România, nici Polonia,
nici Bulgaria, nicio altã þarã nu primesc dobândã”

E.O.
(continuare în pagina 4)

EMILIA OLESCU
(continuare în pagina 4)

Reporter: În contextul în care, în
ultimii ani, mai multe state au anunþat
cã-ºi repatriazã aurul, au fost redeschise discuþiile pe acest subiect. Sunt voci
care spun cã, deºi alte state încaseazã
dobândã pentru aurul pãstrat în strãinãtate, România nu percepe o astfel de
dobândã. Care este situaþia?

Adrian Vasilescu: În spaþiul public,
sunt strecurate fitile, uneori cu evidentã
subtilitate, cã unele dintre þãrile care pãstreazã aurul la Banca Angliei primesc
dobândã, iar România nu.

