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Surse: “SIF
Moldova ºi-a
vândut
deþinerea de
4,9% din SIF
Oltenia”

SIF2 Moldova a vândut, miercuri,
pachetul de 4,96% din SIF5 Oltenia,
tranzacþionat pe piaþa “deal”, susþin
surse din piaþã.

Volumul transferului negociat, de
28.760.041 acþiuni SIF5, coincide cu
pachetul de titluri raportat în portofoliul
SIFMoldova,de la29septembrie2017.

În portofoliul SIF2, titlurile SIF5 erau
evaluate la 59,82 milioane de lei, repre-
zentând 3,55% din activul net SIF2.

În tranzacþie, SIF a încasat 63,85
milioane de lei, preþul unitar fiind de
2,22 lei/unitate, cu 0,67% sub preþul
de referinþã din piaþã.

Recent, au mai avut loc douã tran-
sferuri negociate cu acþiuni SIF5.

Pe 21 martie, a avut loc un transfer
negociat (“deal”) cu 525.203 acþiuni
SIF5 Oltenia, la preþul unitar de 2,01
lei, cu aproximativ 12% sub cotaþiile
din piaþa regular.

ADINA ARDELEANU
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2 lei

OPRIREA REACTORULUI 2 IEFTINEªTE
ELECTRICITATEA PE BURSÃ CU CIRCA 35%

Hidroelectrica a compensat
lipsa energiei nucleare
n Corpul de Control al
premierului la Cernavodã

Oprirea reactorului 2 de la Cernavo-
dã a determinat o scãdere cu 35% a
preþului pe piaþa spot a bursei de ener-
gie OPCOM, întrucât deficitul de
electricitate a fost acoperit cu produc-
þia Hidroelectrica, mai ieftinã.

Astfel, energia cu livra-
re în ziua de vineri, 30
martie, a avut un preþ me-
diu de 109 lei pe MWh, faþã de 167 de
lei, cât a fost, joi, preþul pe Piaþa pentru
Ziua Urmãtoare.

Ieri dimineaþã, Nuclearelectrica SA
a anunþat cã Unitatea 2 a CNE Cerna-
voda s-a deconectat automat de la Si-
stemul Energetic Naþional, ca urmare a
apariþiei unei disfunctionalitãþi la un si-

stem electric de proces, partea clasicã,
nu cea nuclearã a centralei. Compania a
precizat cã specialiºtii investigheazã
cauza ºi cã vor efectua lucrãrile necesa-
re de remediere în conformitate cu pro-
cedurile aferente industriei nucleare
specifice în astfel de situaþii. Contactaþi
asearã, la închiderea ediþiei, reprezen-
tanþii Nuclearelectrica ne-au declarat

cã situaþia nu a fost rezolvatã.
Lipsa energiei nucleare,

care asigurã circa 20% din
producþia naþionalã, a determinat creºte-
rea producþiei Hidroelectrica, care ajun-
sese, asearã, la 51,53% (4105 MW), iar
energia pe cãrbune - 25,67% (2045
MW), conform datelor Transelectrica.

A.S.
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ISÃRESCU, CÃTRE ZAMFIR:

“Veþi fi surprins, dar vã împãrtãºesc
opinia - bãncile trebuie sã creascã

dobânzile la depozite”
l Cei 11 senatori care l-au primit pe Isãrescu au fost trei - Cîþu, Lungu ºi Zamfir l Cîþu ºi Zamfir au fãcut circ în faþa boardului BNR

Anunþatã încã de sãptãmâna
trecutã, cu surle ºi trâmbi-
þe, pe reþelele de socializa-
re ºi pusã pe ordinea de zi a

Comisiei economice de la Senat, ºedin-
þa de ieri a senatorilor economiºti a
atras o prezenþã de-a dreptul hilarã.

Pe de o parte, chematã de mai multe
ori în Parlament, conducerea Bãncii
Naþionale a României (BNR) a fost
prezentã, ieri, în integralitatea ei (Mu-
gur Isãrescu - Guvernator, Florin
Georgescu - prim-viceguvernator, Eu-
gen Nicolãescu ºi Liviu Voinea - vice-
guvernatori, Marin Dinu, Daniel Dãia-
nu, Gheorghe Gherghina, Agnes
Nagy, Virgiliu Stoenescu - membri în
Consiliul de Administraþie al BNR) la
Comisia economicã din Senat, eveni-
ment care a strâns în sala de ºedinþe
cea mai mare parte a presei
specializate.

Pe de altã parte, din cei 11 senatori
care alcãtuiesc Comisia economicã -
cea care a transmis invitaþiile cãtre
BNR - au fost prezenþi doar trei (libe-
ralii Florin Cîþu, care este preºedintele
comisiei ºi Daniel Zamfir, pe care BEx
a votat sã îl elimine din partid ºi
Cristian Lungu, din PMP).

Ceilalþi senatori - Gheorghe Marin
(PSD), Romulus Burlacu (PNL), Mo-
nica Dinicã (USR), Vasile Ilea (PSD),
Marian Pavel (PSD) Istval Antal

(UDMR), Emanoil Savin (PSD), Li-
liana Sbîrnea (PSD) - au lipsit.

Florin Cîþu spune cã PSD a boicotat
ºedinþa de ieri, dedicatã în totalitate
discuþiilor cu ºefii Bãncii Centrale: “ªi
Guvernatorul a fost surprins cã nu sunt
aici cei din PSD, deºi ei îl cheamã tot
timpul ºi îi spun cã se tot ascunde ºi nu
vrea sã vorbeascã. Astãzi (n.r. ieri),
când a venit cu toatã echipa, nu au fost
prezenþi, deci au boicotat comisia. ªi

Guvernatorul a crezut cã vor fi aici ºi
vor pune întrebãri. Aºa am crezut ºi eu.
I-am anunþat pe membrii comisiei ºi
ºtiau de aceastã ºedinþã, am fãcut invi-
taþia de aproape douã sãptãmâni. Nu a
fost un secret, a fost pus pe site. ªtiu cã
cei de la PSD au urmãrit ºedinþa onli-
ne. Am înþeles cã s-a uitat ºi Liviu Dra-
gnea”.

În replicã, însã, ºeful PSD Liviu
Dragnea a precizat, citat de News.ro:

„Or fi avut vreun motiv. Ce boicot? Nu
boicotãm BNR. O sprijinim de 28 de
ani. Înþeleg cã e stabilitate, cã e acelaºi
guvernator, dar aleºii PSD, nevãzând
rãspunsul la scrisoare (n.r. scrisoarea
adresatã de Liviu Dragnea lui Mugur
Isãrescu pe tema inflaþiei) ºi nu ºtiu in-
tenþia BNR de a face parte dintr-un
program de sprijin, nu au avut
încredere”.

La rândul sãu, liderul grupului se-

natorial PSD ªerban Nicolae a decla-
rat, conform HotNews.ro, cã nu a fost
vorba de un boicot, ci cã toþi senatorii
partidului se aflau în Dâmboviþa, la o
acþiune comunã, iar Florin Cîþu ºtia di-
naintea ºedinþei cã senatorii PSD din
comisie nu vor putea fi prezenþi.

Un alt aspect care a atras atenþia,
ieri, a fost faptul cã Florin Cîþu, care, în
ianuarie, l-a înlocuit la conducerea
Comisiei economice pe Daniel Zam-
fir, nu i-a dat voie acestuia din urmã
sã-i adreseze Guvernatorului BNR
toate întrebãrile pe care le pregãtise.
Cîþu a încheiat brusc ºedinþa de ieri, in-
terzicându-i lui Zamfir sã-l întrebe pe
Mugur Isãrescu ce face BNR pentru
educaþia financiarã a populaþiei. Florin
Cîþu a spus cã Daniel Zamfir încalcã
procedura, adresând prea multe între-
bãri, ºi a menþionat cã educaþia finan-
ciarã se face din cãrþi.

Momentul în care cei doi liberali
s-au certat în faþa Guvernatorului Bãn-
cii Naþionale a României ºi a întregu-
lui Consiliu de Administraþie al Bãncii
Centrale, unul dintre subiectele pe
marginea cãruia Cîþu ºi Zamfir s-au
contrazis fiind dacã întâlnirea de ieri a
fost o audiere sau o simplã discuþie, a
fost cu adevãrat penibil.

EMILIA OLESCU
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PRIMA DATÃ,
DUPÃ PIERDEREA
DE 2,6 MILIARDE
LEI DIN 2014

BCR a
propus
distribuirea
de dividende

B anca Comercialã Românã
(BCR) a propus acþionari-
lor distribuirea unor divi-

dende de 228,12 milioane de lei, din
profitul de 570 de milioane de lei,
pe anul trecut, acesta fiind primul
an cu un astfel de punct pe ordinea
de zi a Adunãrii Generale, dupã
pierderea imensã din 2014, de 2,6
miliarde lei, cauzatã de provizioa-
nele ridicate ºi vânzarea de credite
neperformante.

Grupul BCR ºi-a diminuat profi-
tul net cu 36,11%, anul trecut faþã de
2016, de la peste 1 miliard de lei la
circa 668 milioane lei, conform co-
municatelor bãncii. Individual,
BCR a avut un profit de 570,3 milio-
ane de lei, în 2017, în scãdere cu
36%.

Dupã 2014, BCR a revenit pe profit
în 2015, însã, an de an, câºtigurile au
fost folosite pentru acoperirea pierderii
anterioare.

Anul acesta, BCR propune, pentru
AGA din 25 aprilie, ca o sumã de
121,03 milioane de lei din profitul pe
2017 sã fie folositã pentru acoperirea
pierderii rãmase din 2014, iar 221,15
milioane de lei sã fie trecute la rezul-
tat reportat, care sã fie folosit în con-
formitate cu strategia de business a
bãncii.

ADINA ARDELEANU
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Un nou conflict între Frãþilã ºi Fercalã, la SIF Transilvania
n Acþionarii vor decide
revocarea lui Frãþilã ºi
Andãnuþ, din Consiliul de
Supraveghere, ºi pornirea
acþiunii în rãspundere
împotriva lui Mihai
Fercalã

“Pacea” de la SIF3 Transilvania nu
a durat foarte mult, la Adunarea Gene-
ralã convocatã pentru 27 aprilie, prefi-
gurându-se o nouã înfruntare între
preºedintele executiv Mihai Fercalã, ºi
omul de afaceri Constantin Frãþilã,
care, în prezent, face parte din
Consiliul de Supraveghere.

Acþionarii vor trebui sã decidã asu-
pra revocãrii lui Constantin Frãþilã ºi a
lui Crinel Valer Andãnuþ, din funcþia
de membru al Consiliului de Supra-

veghere, dar ºi a pornirii acþiunii în
rãspundere împotriva lui Mihai Ferca-
lã, Preºedinte Executiv/Director Ge-
neral al SIF Transilvania, potrivit unui
raport transmis Bursei de Valori Bucu-
reºti (BVB).

Pentru aceastã decizie, Directoratul
invocã urmãtoarele motive: “(i) iniþiati-
va Directoratului de a completa ordinea
de zi a ºedinþelor AGEAºi AGOAcon-
vocate pentru data de 27/28.04.2018,
motivat de specificul procedurii de
consolidare a valorii nominale a acþiu-
nilor SIF Transilvania în contextul
standardizãrii evenimentelor corporati-
ve, precum ºi a specificului termenelor
administrative pentru avizarea/aproba-
rea/publicarea actelor necesare finali-
zãrii procedurii de consolidare a valorii
nominale, (ii) primirea unor solicitãri
de completare a ordinii de zi a Adunãrii
Generale Ordinare a Acþionarilor SIF

«Transilvania» SA din partea unor ac-
þionari ºi (iii) existenþa unor conflicte
de interese a unor persoane cu SIF
Transilvania, precum ºi încãlcarea obli-
gaþiei de loialitate faþã de societate prin
diseminarea unor informaþii eronate

pretins adevãrate, aspecte care conduc
la îndeplinirea necorespunzãtoare a
mandatului unor membri ai Consiliului
de Supraveghere, care afecteazã în mod
negativ desfãºurarea activitãþii societã-
þii care impun prezentarea acestora

acþionarilor în vederea adoptãrii unor
hotãrâri referitoare la eradicarea ace-
stor situaþii”.

SIF3 Transilvania a anunþat, mier-
curi, cã a primit, o cerere de completa-
re a convocatorului Adunãrii Generale
Ordinare a Acþionarilor din 27 aprilie
cu o propunere privind aprobarea por-
nirii unei acþiuni în rãspundere împo-
triva Directoratului.

Conform comunicatului, motivele
invocate de grupul de acþionari care au
trimis solicitarea (care are deþineri cu-
mulate de 5,000234%) sunt “legate de
pretinse nerespectãri ale legislaþiei
pieþei de capital, sancþiuni aplicate de
ASF, pretinsa manipulare a pieþei ºi un
pretins management neperformant ºi
defectuos al Directoratului”.

A.A.
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Gunoiul, o armã redutabilã a Chinei
în rãzboiul comercial cu Statele Unite
Poate cã Donald Trump a luat în

considerare suficiente elemen-
te când a anunþat, recent, cã

este gata sã meargã cu mult dincolo de
tarifele impuse importurilor de oþel ºi
aluminiu în rãzboiul comercial împo-
triva Chinei.

Sau poate cã nu. Jacob Shapiro, di-
rectorul departamentului de analizã
din cadrul firmei de consultanþã Geo-
political Futures, a scris recent cã “în
ciuda ameninþãrilor,
Washington-ul nu
doreºte un rãzboi co-
mercial”, iar printre ar-
gumente se regãseºte
dependenþa mare a
unor sectoare econo-
mice din America de
piaþa chinezã.

Shapiro aratã cã exporturile ameri-
cane de soia, sorg ºi piei de animale
merg, în proporþie de 62%, 77%,

respectiv 60%, cãtre China. Oficialii de
la Beijing au inclus ºi alte produse agri-
cole în lista cu “rãspunsuri” la amenin-
þãrile americane, însã impunerea unor
tarife asupra lor nu va avea un efect
semnificativ asupra economiei Statelor
Unite, ci “va lovi sever pãrþi importante
ale bazei electorale a preºedintelui
Trump”, dupã cum mai scrie analistul
de la Geopolitical Futures.

Alte mãsuri posibile expuse de Ja-
cob Shapiro includ pe cele de naturã
ne-comercialã, cum ar fi restricþii su-

plimentare pentru companiile ameri-
cane cu operaþiuni în China.

“Problema rãzboiului este aceea cã,
odatã început, devine imprevizibil. O
salvã de avertizare poate lovi acciden-
tal o navã ºi declanºa ostilitãþile, chiar
dacã ambele pãrþi nu sunt încã pregãti-
te pentru bãtãlie”, mai scrie Shapiro în
sprijinul afirmaþiilor sale referitoare la
probabilitatea relativ redusã a unui
rãzboi comercial “pe toate fronturile”
între cele douã mari puteri economice.

(continuare în pagina 2)

“Problema rãzboiului este aceea cã, odatã
început, devine imprevizibil. O salvã de avertizare
poate lovi accidental nava ºi declanºa ostilitãþile,
chiar dacã ambele pãrþi nu sunt încã pregãtite
pentru bãtãlie”.

JACOB SHAPIRO, GEOPOLITICAL FUTURES
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