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Vimetco scoate la vânzare
acþiuni Alro
l Brokerii: “Creºterea free float-ului ºi, implicit, a
lichiditãþii - principalul avantaj pentru piaþã al ofertei
Vimetco” l “Începând cu 2002, Alro a investit 412
milioane dolari ca sã dezvolte ºi sã menþinã capacitatea
de producþie a aluminiului primar ºi procesat”
Vimetco NV, acþionarul majoritar
al Alro (ALR), împreunã cu firma
Conef, acþionar minoritar al combinatului de la Slatina, vizeazã lansarea
unei oferte publice de
vânzare pentru acþiunile producãtorului
de aluminiu, prospectul de ofertã urmând
sã fie depus la Autoritatea de Supraveghere Financiarã (ASF),
informeazã emitentul
printr-un raport remis, ieri, Bursei de
Va lori Buc ure ºti
(BVB).
Acþionarii nu specificã la cât doresc sã îºi reducã participaþia la Alro
ºi nici preþul la care intenþioneazã sã
îºi înstrãineze acþiunile.
Potrivit Alro, vânzãtorii intenþio-

neazã sã ofere titluri ALR cãtre investitorii instituþionali ºi cei de retail din
þarã, precum ºi investitorilor eligibili
din afara României.
Analiºtii activi în
piaþa de capital consultaþi de Ziarul
BURSA au precizat
cã, cel mai mare
câºtig al acestei operaþiuni de piaþã este
creºterea free floatului (proporþia din
capitalul social al
unei companii disponibilã pentru a fi
tranzacþionatã în
mod public în cadrul bursei) emitentului ºi, odatã cu acesta, a lichiditãþii.
ANDREI IACOMI
(continuare în pagina 5)

LUCIAN ISAR:

“Isãrescu frâneazã
economia exact ca în 2008”
l Ionuþ Dumitru: “BNR pare cã intenþioneazã sã
revinã la situaþia de dinainte de 2006-2007 l Banca
Centralã urmãreºte reducerea gradului de îndatorare a
populaþiei l Liviu Voinea: “BNR analizeazã gradul de
îndatorare a populaþiei ºi sustenabilitatea acesteia”
Guvernatorul Bãncii Naþionale a
Românei (BNR), Mugur Isãrescu,
frâneazã economia exact ca în 2008,
prin trei mãsuri succesive, este de
pãrere fostul bancher
Lucian Isar. Domnia
sa ne-a transmis: “În
2008, în timp ce politicienii nu îi dãdeau
mare importanþã
(vezi declaraþiile lui
Varujan Vosganian
de la începutul anului
2008, prin care i-a cerut lui Isãrescu sã nu
se mai bage peste Ministerul de Finanþe),
Isãrescu a frânat economia brusc, prin mãsuri de politicã
monetarã ºi de credit. Economia a
cãzut de la plus 7,8% în 2008 la
minus 7,1% în 2009.
În 2018, Isãrescu aplicã aceleaºi

lovituri economiei reale”.
În opinia analistului, cele trei seturi
de mãsuri de politicã monetarã ºi de
credit aplicate economiei în momentul în care economia
încetineºte sunt:
“1. Creºterea rapidã a dobânzilor
De exemplu, în
2008 dobânzile au
fost crescute (înainte de saltul din oct ombri e 2008 de
pânã la o mie la sutã)
cu 4 puncte procentuale, pornind de la o
bazã de 6 puncte
procentuale. În 2018, creºterea,
începutã în septembrie 2017, a ajuns
de la 0,69% la peste 3%.
EMILIA OLESCU
(continuare în pagina 8)

CRISTIAN CÂRSTOIU, ANTREPRENOR:

“Cele mai înverºunate
împotriva criptomonedelor
vor fi bãncile”
Criptomonedele vor deveni încet,
încet, instrumente de platã, iar bãncile vor fi cele mai înverºunate împotriva acestora, considerã Cristian
Cârstoiu, medic format la ºcoala medicalã româneascã ºi
francezã, trainer internaþional ºi formator, manager ºi antreprenor, cu business-uri atât în România, cât ºi în Statele
Unite, unde este stabilit de cinci ani.
Domnia sa a precizat: “Criptomonedele acum încã nu reprezintã un mijloc de
platã, cât un model tranzacþional.
Vor intra încet, încet ca instrument
de platã. În primul rând pe zone care
au sens, ca de exemplu transferuri internaþionale de bani. Un transfer internaþional de bani în sistemul bancar astãzi poate dura 24-48 de ore ºi

presupune niºte comisioane foarte
mari. Transferul de criptomonede
dureazã în minute, iar comisionul
este doar de conversie, dar nu ºi de
tranzacþie. Bãncile vor scrâºni din
dinþi pentru cã
loveºte într-o sursã
majorã de venit”.
Cristian Cârstoiu ne-a acordat un
interviu în care
ne-a vorbit despre
mediul de afaceri
din þara noastrã,
comparativ cu cel
din SUA, despre
cum sunt percepute
criptomonedele ºi
tehnologia blockchain în cele douã
state, dar ºi despre generaþia millennials.
ADELINA TOADER
Citiþi interviul în pagina 15

În fotografie, mexicanul Hirving Lozano, al cãrui gol a învins Germania.

CM RUSIA 2018

Fotbalul cutremurã
pãmântul!
ucuria oferitã oame- câteva poveºti foarte frumoase.
nilor de fotbal poate Astfel, aflãm cã agenþia mexicanã de
cutremura pãmân- monitorizare a miºcãrilor telurice,
tul, la propriu. Cam- SIMMSA, a înregistrat un cutremur
pionatul Mondial artificial în capitala Ciudad de Mexidin Rusia a provocat co, produs de fani, dupã golul marcat
câteva gesturi de o de Lozano în poarta Germaniei. Potrivit marca.com, SIMMSA a
mare frumufãcut anunþul pe Twitter,
seþe din parpostând ºi o diagramã a seitea ”frumosmului, care ar fi fost detectat
ºilor nebuni”
de cel puþin doi dintre senzoai marilor turrii instalaþi, la scurt timp dupã
nee. Un sport,
golul marcat în minutul 35 al
aparent banal, poate reda oameDAN
meciului cu Germania. E uºor
nilor încrederea în semenii lor,
ceea ce nu este deloc puþin lu- NICOLAIE de închipuit atmosfera ºi bucuria care a erupt într-un oraº
cru. Desigur, existã ºi o parte
întunecatã de violenþã, dar uneori este de aproape 9.000.000 de locuitori.
bine sã relatezi doar despre jumãtatea Ce alt eveniment ar mai reuºi sã
provoace o asemenea explozie de
plinã.
Pânã acum agenþiile de ºtiri inter- e n t u z i a s m ? P r o b a b i l t o t u n
naþionale au reuºit sã ofere lumii eveniment sportiv.

Facem o scurtã parantezã legatã
tot de sport ºi cutremure. Strigãtele
de bucurie ºi sãriturile susþinãtorilor
echipei de fotbal American Seattle
Seahawks au fost atât de puternice la
un meci disputant în 2013 încât aparatele care mãsoarã miºcãrile telurice din nord-vestul Statelor Unite au
înregistrat nu mai puþin de cinci cutremure cu o magnitudine cuprinsã
între unu ºi doi. Nu a fost pentru prima datã când fanii Seattle Seahawks
au cutremurat oraºul. Bucuria lor a
reuºit sã provoce un mic seism ºi în
2011. În plus, susþinãtorii echipei de
fotbal american sunt ºi cei mai gãlãgioºi, ei au stabilit recordul mondial
pentru cel mai mult zgomot fãcut de
o galerie pe un stadion.
Revenind la mondialul din Rusia
ºi la o altã poveste, una despre prietenie. Un mexican a strâns patru ani

bani ca sã poatã merge la turneul final al CM. La final nu a mai gãsit
înþelegere în propria casã ºi pentru a
evita un divorþ a rãmas pe loc. Ca sã-l
consoleze, prietenii lui merg peste
tot în Rusia cu o fotografie a sa, în
mãrime naturalã, imprimatã pe un
carton. Ei spun tuturor cã prietenul
lor nu a fost lãsat de soþie sã meargã
la Cupa Mondialã. De altfel, Javier,
“suporterul din carton”, este îmbrãcat cu un tricou inscripþionat cu mesajul “Mi vieja no me dejo” (n.r. scorpia mea nu m-a lãsat). Javier este
deja vedetã în toatã lumea, iar varianta lui din carton este foarte solicitatã pentru ºedinþe foto, mai ales de
cãtre doamne ºi domniºoare. Abia
acum soþia geloasã ar avea de ce sã-ºi
facã griji.
(continuare în pagina 2)

