Joi, 24 ianuarie 2013, nr. 14 (4866), anul XXII

12 pagini
 Grzegorz Konieczny:
Fondul Proprietatea a atras peste
750 de milioane de euro investiţii
străine
PAGINA 3
 Brokerii:
“BVB ar fi fost mult mai săracă
fără FP”
PAGINA 4

 Victor Cionga:
Fondul Proprietatea a crescut
gradul de reprezentativitate al
economiei la bursă
PAGINA 2

 Cristina Chiriac:
“Fondul Proprietatea trebuie, dacă se
poate, să fie listat, numai la Bursa de
Valori Bucureşti”
PAGINA 5
 Templeton versus Sfîrăială
PAGINA 6-7

Supliment distribuit gratuit
împreună cu ziarul BURSA

FONDUL PROPRIETATEA
DOI ANI DE LA LISTARE

EVOLUŢIA PREŢULUI ACŢIUNILOR ÎN PERIOADA 25.01.2012 - 23.01.2013
600
27 martie 2012
Guvernul a decis să
înceapă procedurile de
listare la bursă a unor
pachete de câte 15%
din acţiunile deţinute la Electrica Distribuţie
Transilvania Sud, Electrica Distribuţie Transilvania Nord şi Electrica Distribuţie
Muntenia Nord.

0,63
4 aprilie 2012
Acţionarii FP au
aprobat modificarea
contractului de administrare în sensul
revizuirii comisionului încasat de Franklin Templeton (FT). Acţionarii Fondului Proprietatea (FP) au aprobat listarea, în principiu, a
FP pe Bursa din Varşovia.

9 aprilie 2012
Cel mai mare acţionar persoană
fizică al Fondului Proprietatea,
Georgia Palade van Dusen, nepoata
fostului industriaş Nicolae Malaxa,
a continuat să vândă în luna martie
acţiuni FP, pentru care a încasat
circa 17,4 milioane lei (aproximativ
4 milioane euro).

31 august 2012
Compania “Manchester Securities Corp.”, controlată
de fondul american de hedging “Elliott Associates”,
a cumpărat, în iulie şi august 0,41% din capitalul
social al fondului. Compania vânduse, pe 19 iunie,
709.400 acţiuni FP, cu o zi înainte ca Tribunalul
Bucureşti să deschidă procedura de insolvenţă în
cadrul “Hidroelectrica”. Insolvenţa companiei a
determinat înregistrarea pachetului de 20% din
acţiunile “Hidroelectrica”, deţinut de FP, la valoarea zero. Astfel, activul net
al “Fondului Proprietatea” a scăzut cu 3.288.710.000 lei.

480

15 ianuarie 2013
Reevaluarea Hidroelectrica a urcat valoarea
unitară a activului net al Fondului Proprietatea
(FP) la 1,13 lei, la sfârşitul anului trecut,
depăşind astfel valoarea nominală, ceea ce va
permite distribuirea de dividende. În 2012,
Fondul Proprietatea a avut un profit net de 567
milioane lei, cu 4,25% mai ridicat decât cel de
543,8 milioane lei, din 2011.

10 septembrie 2012
Grzegorz Konieczny,
managerul Fondului Proprietatea, a declarat că listarea
Fondului Proprietatea la
Bursa din Varşovia, aprobată
de acţionari, este blocată
de CNVM.

0,586

0,542

360
27 iunie 2012
Acţionarii Fondului Proprietatea (FP)
au aprobat admiterea şi introducerea
acţiunilor emise de Fondul Proprietatea
la tranzacţionare pe piaţa reglementată
a Bursei de Valori Varşovia şi înregistrarea la Depozitarul Central al Valorilor
Mobiliare din Polonia.

16 martie 2012
“Franklin Templeton” propune
acţionarilor să decidă asupra
unui nou program de răscumpărare a
8% din titlurile Fondului Proprietatea,
în adunarea generală din 25 aprilie.
Acţiunile ar urma să fie răscumpărate
la preţuri cuprinse între 0,2 lei/
acţiune şi 1,5 lei/acţiune.
240

120

15 februarie 2012
Un dividend de
0,038 lei/acţiune, în
creştere cu 21% faţă
de anul precedent,
este propunerea pe
care o face administratorul, Franklin
Templeton
25 ianuarie 2012
La un an de la listare,
acţiunile “Fondului Proprietatea” se tranzacţionează la
un discount de 60% faţă de
activul net unitar (VUAN).
Cu toate acestea, Mark
Mobius, preşedintele executiv “Templeton Emerging Markets Group” speră
ca, pe viitor, acest discount să fie redus, ba chiar ca,
într-o zi, preţul să depăşească VUAN.

21 decembrie 2012
Acţiunile companiilor din portofoliul Fondului Proprietatea (FP)
sau al societăţilor de investiţii
financiare (SIF), care se află în
insolvenţă sau reorganizare,
vor putea fi incluse în activul
net la valoarea stabilită de un
evaluator independent, prin
utilizarea unor metode conforme
cu Standardele internaţionale
de Evaluare, potrivit unor decizii
ale Comisiei Naţionale a Valorilor
Mobiliare (CNVM).

24 septembrie 2012
The Royal Bank of Scotland
a ajuns să deţină 5,24%
din acţiunile Fondului
Proprietatea.

0,498

0,454
26 ianuarie 2012
Cel mai mare acţionar al Fondului
Proprietatea (FP), Manchester
Securities Corp., deţinut de fondul american Elliott, a cumpărat
un pachet de 0,96% din acţiunile
FP, printr-o tranzacţie însumând
63,12 milioane de lei.

10 octombrie 2012
Curtea de Apel Bucureşti a
decis anularea unei hotărâri
AGA a Fondului din septembrie 2010 prin care compania
Franklin Templeton a fost
numită administrator.

16 octombrie 2012
Fondul Proprietatea (FP) a
înregistrat pentru primele
nouă luni din 2012 un profit
de 574,55 milioane lei , în
creştere cu 7,3% faţă de cel
raportat pentru septembrie
2011, de 535,29 milioane lei.

26 noiembrie 2012
Acţionarii Fondului Proprietatea
(simbol FP) au votat pentru împuternicirea “Franklin Templeton
(FT)” pentru pregătirea listării
secundare a Fondului pe Bursa de
Valori din Varşovia.
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oprietatea, magnetul pentru
VWUăLQLGHOD%9%
Adina Ar

)

RQGXO3URSULHWDWHD )3 HVWHXQXOGLQWUHSXĠLQLLHPLWHQĠL
FDUHPDLVWUăOXFHVFGXSăXQDQVODESHQWUXSLDĠD
QRDVWUăGHFDSLWDO
$SURDSHMXPăWDWHGLQWUHWUDQ]DFĠLLOHGHODEXUVăDXDYXW
FDRELHFWWLWOXULOH³YHGHWă´)3LQYHVWLWRULLVWUăLQL¿LQGQHOLSVLĠLvQ
VSDWHOH³EXWRDQHORU´
ÌQFHLGRLDQLGHODOLVWDUH)RQGXODDWUDVGHPLOLRDQHGHHXUR
LQYHVWLĠLLVWUăLQHQRLDVWIHOFăDFĠLRQDULLGLQDIDUăĠăULLDXDMXQVVă
¿HSURSULHWDULLDSHVWHMXPăWDWHGLQFDSLWDOvQORFXOFHORUGHSRVHGDĠLDEX]LYGHUHJLPXOFRPXQLVW

ÌQ HIHUYHVFHQĠD VFKLPEXULORU FRWDĠLD )3 D XUFDW FX  vQ 
ajungând, ieri, la 0,59 lei/unitate.
$GLFăDSURDSHDUHYHQLWODQLYHOXO
GHODOLVWDUH OHLDFĠLXQH vQ
LDQXDULHúLHVWHvQFăODRGLVWDQĠăGHIDĠăGHYDORDUHDQRPLQDOăGHOHX
%URNHULLúLLQYHVWLWRULLGDUPDLDOHV
UHSUH]HQWDQĠLL)RQGXOXLYăGSRWHQĠLDOGHFUHúWHUHSHQWUXDFĠLXQLOH)3
8QDGLQWUHFRQGLĠLLHVWHvQVăFDVRFLHWăĠLOHGLQSRUWRIROLXVă¿HOLVWDWH
LDUGHFL]LDvQDFHVWVHQVHVWHvQPkLnile Guvernului.
$QXO WUHFXW DXWRULWăĠLOH QX DX UHVSHFWDWDSURDSHQLPLFGLQSURJUDPXO
GHRIHUWHDJUHDWHFX)RQGXO0RQHWDU
,QWHUQDĠLRQDO ¿LQG PDL SUHRFXSDWH
GHVFDQGDOXOSROLWLFFDUHDĠLQXW³SUL-

PDSDJLQă´vQPDUHSDUWHGLQDQ'H
DOWIHOSUHPLHUXO9LFWRU3RQWDQXVD
IHULW Vă VSXQă SH úOHDX Fă  GLQ
úHGLQĠHOHGH*XYHUQVHRFXSăGHDWDFXULOH SROLWLFH WUHEXULOH HFRQRPLFH
¿LQGDSURDSHDEDQGRQDWH
ÌQ DFHVWH FRQGLĠLL HVWH JUHX FD FLQHYD Vă PDL SXQă ED]ă SH FHHD vúL
DVXPăJXYHUQDQĠLLFKLDUúLvQVFULV
GDUăPLWHSHFHHDFHVSXQ&XWRDWH
DFHVWHDVSHUDQĠDPRDUHXOWLPDLDU
)UDQNOLQ 7HPSOHWRQ vúL GRUHúWH Vă
YDGă PăFDU 5RPJD] SH EXUVă vQ
acest an.
2DOWăSUREOHPăFDUHDĠLQXWvQWHQVLXQH )RQGXO 3URSULHWDWHD GDU úL
SH DFĠLRQDULL VăL D IRVW LQVROYHQĠD
+LGURHOHFWULFD GHFLVă SH  LXQLH
FDUHVDWUDGXVvQWURUHGXFHUH
FXDDFWLYXOXLQHWUHVSHFWLYR

VFăGHUH D DFWLYXOXL XQLWDU VXE YDORDUHDQRPLQDOăGHOHX&XDFHDVWă GLPLQXDUH )RQGXO 3URSULHWDWHD
VH JăVHD vQ VLWXDĠLD GH D QX SXWHD
RIHULDFĠLRQDULORUGLYLGHQGHOD¿QDlul anului.
)3 VD vQWkOQLW vQVă FX QRURFXO vQ
OXQDGHFHPEULHFkQG&RPLVLD1DĠLRQDOăD9DORULORU0RELOLDUHDLQLĠLDW
XQ SURLHFW FDUH vL SHUPLWHD Vă UHHYDOXH]HSDUWLFLSDĠLLOHODFRPSDQLLOOH
DÀDWHvQLQVROYHQĠă
$SUREDUHDSURLHFWXOXLDSULQV)3FX
HYDOXăULOH LQGHSHQGHQWH DOH VRFLHWăĠLORU GLQ SRUWRIROLX IăFXWH DVWIHO
Fă D UDSRUWDW SHQWUX  GHFHPEULH
 R YDORDUH XQLWDUă D DFWLYXOXL
QHW VXSUDXQLWDUă GH  OHL FHHD
FHDVDOYDWGLYLGHQGHOHDFĠLRQDULORU
ÌQ)RQGXO3URSULHWDWHDDDYXW

XQ SUR¿W QHW GH  PLOLRDQH OHL
FXPDLULGLFDWGHFkWFHOGLQ
2011.
7RWODFDSLWROXOUHXúLWHSHQWUX)UDQNOLQ 7HPSOHWRQ DU SXWHD ¿ HYLGHQĠLDW úL SURLHFWXO &190 SHQWUX
PRGL¿FDUHD 5HJXODPHQWXOXL 'HSR]LWDUXOXL&HQWUDOFDUHYDSHUPLWH
)RQGXOXLOLVWDUHDGXDOăOD%XUVDGLQ
9DUúRYLD DSUREDWă úL UăVDSUREDWă
GHDFĠLRQDUL
*KLPSHOHGLQFRDVWD)UDQNOLQ7HPSOHWRQDUăPDVúLvQDFĠLRQDUXO
PLQRULWDU ,RDQD 6IvUăLDOă FX FDUH
DUHSHVWHGHSURFHVHFDUHFRQWHVWă
FDOLWDWHDGHDGPLQLVWUDWRUD)7
$úWHSWăP FX QHUăEGDUH Vă YHGHP
HYROXĠLD DFĠLXQLORU )3 vQ FHO GHDO
WUHLOHDDQOD%9%úLSRVLELOSULPXO
OD9DUúRYLD
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BVB
Ø 25 ianuarie 2012
La un an de
la listare, acþiunile “Fondului
Proprietatea”
se tranzacþioneazã la un discount de 60%
faþã de activul
net unitar
(VUAN). Cu toate acestea, Mark
Mobius, preºedintele executiv “Templeton Emerging Markets Group”,
sperã ca, pe viitor, acest discount sã
fie redus, ba chiar ca, într-o zi, preþul
sã depãºeascã VUAN.

Ø 26 ianuarie 2012
Cel mai mare acþionar al Fondului
Proprietatea (FP), Manchester Securities Corp., deþinut de fondul
american Elliott, a cumpãrat un pachet de 0,96% din acþiunile FP,
printr-o tranzacþie însumând 63,12
milioane de lei.

Ø 1 februarie 2012
Societatea de
Furnizare ºi
Distribuþie a
Energiei Electrice “Electrica” SA va vinde, prin intermediul bursei,
pachete de 15%
din capitalurile sociale aferente fiecãreia dintre cele trei filiale de distribuþie a electricitãþii, potrivit unui proiect
de lege elaborat de Ministerul Economiei, Comerþului ºi Mediului de Afaceri (MECMA), care aprobã strategia
de privatizare a companiei de stat.
Pânã în prezent, acest lucru nu s-a
întâmplat.

Ø 14 februarie 2012
Sorin - Mihai Mîndruþescu
a fost ales Preºedinte al Comitetului Reprezentanþilor în
cadrul ºedinþei
Comitetului Reprezentanþilor
Fondul Proprietatea ca urmare a demisiei lui Bogdan - Alexandru Drãgoi din
funcþia de membru.
(continuare în pagina 3)

Victor Cionga: “Fondul Proprietatea
a crescut gradul de reprezentativitate
al economiei la Bursã”
Fondul Proprietatea a fost “vedeta” Bursei de Valori Bucureºti,
în cei doi ani scurºi de la listare.
Prezenþa FP în oferta BVB a
adus un plus de lichiditate, un
plus de vizibilitate Bursei în rândul investitorilor ºi, nu în ultimul
rând, a crescut gradul de reprezentativitate al economiei la
BVB, considerã Victor Cionga,
directorul general al Bursei.
Domnia sa a avut amabilitatea sã
ne rãspundã la câteva întrebãri
legate de emitentul “fanion” al
Bursei.

Reporter: Ce a însemnat, pentru
BVB, listarea FP în urmã cu 2 ani de
zile?
Victor Cionga: Listarea Fondului Proprietatea a reprezentat un moment important pentru Bursa de Valori Bucureºti.
În primul rând, a adus un plus de
lichiditate de care au beneficiat toþi
actorii din piaþa localã de capital. În
al doilea rând, promovarea Fondului
Proprietatea în rândul investitorilor
strãini ºi autohtoni de cãtre reprezentanþii Franklin Templeton a avut
efecte pozitive pentru piaþa de capital româneascã. În acest context,
însãºi prezenþa Franklin Templeton
ca manager - un nume la nivel global, cu un «track-record» foarte bun
în administrarea de astfel fonduri - a
crescut interesul investitorilor strã-

ini pentru piaþa româneascã de capital. ªi, nu în ultimul rând, faptul cã
domnul Mark Mobius (n.r. preºedintele executiv al "Templeton
Emerging Markets Group")este implicat direct în administrarea Fondului a adãugat un plus de încredere,
datã fiind reputaþia sa la nivel mondial ca lider de opinie pe zona pieþelor emergente.
În al treilea rând, odatã cu listarea
Fondului, a crescut gradul de reprezentativitate al economiei româneºti
la BVB prin
companiile din
“Am adoptat o atitudine proactivã,
portofoliul FP.
iniþiind mai multe sesiuni de consultãri Pe scurt, pupublice ºi exprimându-ne permanent
tem spune cã
Fondul Propriedisponibilitatea de a participa,
tatea a ajutat la
împreunã cu brokerii, la întâlnirile
creºterea lichidipentru atragerea de noi emitenþi”.
tãþii, a capitali-

“Ne dorim ca listãrile
companiilor de stat sã
reprezinte un model,
aºa cum s-a întâmplat
în cazul Poloniei”.
zãrii pieþei, a interesului faþã de
BVB ºi faþã de piaþa de capital ºi din
partea investitorilor internaþionali.
Reporter: Cum a contribuit FP la
imaginea BVB pe plan internaþional? Dar pe plan local?
Victor Cionga: Piaþa localã de
capital a înregistrat o creºtere a vizibilitãþii atât la nivel extern, cât ºi la
nivel intern. În momentul în care un
fond de investiþii de talie mondialã
decide sã investeascã în FP, automat
îºi îndreaptã atenþia ºi asupra altor
emitenþi ºi/sau companii nelistate
din portofoliul FP. Faptul cã aceste
societãþi intrã pe “radarele” departamentelor de «research» ale unor in-

vestitori strãini
este un fapt pozi- “Faptul cã aceste societãþi intrã pe
tiv, chiar dacã de- «radarele» departamentelor de
cizia de a investi «research» ale unor investitori strãini
nu se manifestã este un fapt pozitiv, chiar dacã decizia
imediat. Interesul
de a investi nu se manifestã imediat”.
investitorilor instituþionali nereziReporter: Ce ar trebui sã facã
denþi pentru acþiunile FP a fost
BVB pentru a susþine listarea commare, iar acest fapt a avut un efect
paniilor din portofoliul Fondului
pozitiv asupra climatului investiþioProprietatea?
nal în ansamblu.
Victor Cionga: Vom face ceea ce
Reporter: Ce efect consideraþi cã
facem ºi în cazul altor companii pe
va avea pentru BVB listarea FP la
care ni le dorim listate la Bursã. Am
Bursa din Varºovia?
adoptat o atitudine proactivã, iniVictor Cionga: Ne-am fi dorit
þiind mai multe sesiuni de consultãri
menþinerea acþiunilor Fondul Proprietatea doar la BVB, dar este drep- publice ºi exprimându-ne permatul acþionarilor de a decide politica nent disponibilitatea de a participa,
de listare a companiei. Aºa cum s-a împreunã cu brokerii, la întâlnirile
întâmplat ºi în cazul altor companii - pentru atragerea de noi emitenþi.
care au ales într-o fazã ulterioarã a Mai mult, prin intermediul conferindezvoltãrii lor listarea dualã - lista- þelor organizate de BVB sau cele în
rea FP la Varºovia ar putea duce la o colaborare cu partenerii noºtri, am
scãdere a volumelor tranzacþionate pus la dispoziþia tuturor companiilor
care au fost interesate detalii cu prila Bucureºti, într-o primã etapã.
Pe termen mediu ºi lung, existã, vire la criteriile de eligibilitate ºi la
însã, câteva aspecte care cred cã me- paºii concreþi pe care trebuie sã-i parritã punctate. Odatã cu creºterea curgã o companie pentru a se lista.
În cazul companiilor de stat, conatractivitãþii acþiunilor FP pe piaþa
form protocolului încheiat
polonezã, investitorii de
cu OPSPI, vom contribui
portofoliu ar putea deþine “Ne-am fi
(prin Institutul de Guvero pondere din ce în ce mai
dorit
nanþã Corporativã) la preimportantã în acþionariatul
menþinerea
gãtirea acestora pentru
FP, în timp ce free-float-ul
îndeplinirea obligaþiilor de
FP de la Varºovia se va acþiunilor
raportare ºi a criteriilor de
diminua. Ca urmare, am Fondul
putea asista la o revenire a Proprietatea transparenþã post-listare.
Ne dorim ca listãrile comvolumelor tranzacþionate
doar la
paniilor de stat sã reprela Bucureºti, unde
zinte un model, aºa cum
free-float-ul rãmâne la un BVB”.
s-a întâmplat în cazul Ponivel ridicat. De asemenea, apare posibilitatea de arbitraj loniei; în vederea realizãrii acestui
pentru intermediarii locali, fapt ce ar deziderat vom sprijini cât mai multe
p u t e a d u c e l a d i v e r s i f i c a r e a dintre companiile eligibile care se
pregãtesc pentru acest pas. n
activitãþii unor brokeri.
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Grzegorz Konieczny: Fondul
Proprietatea a atras peste 750 de
milioane de euro investiþii strãine
Reporter: Aþi declarat cã obiecti“Sperãm sã putem
vul final al “Franklin Templeton”
este ca portofoliul FP sã fie listat
executa listarea la
100%. În ce stadiu consideraþi cã vã
Varºovia pânã la
aflaþi pentu îndeplinirea acestui
finalul lunii iunie”,
obiectiv?
a declarat
Grzegorz Konieczny: Suntem
Grzegorz Konieczny,
încã în curs de realizare. Principalele
vicepreºedintele
“þinte” pentru listare sunt cele mai
mari companii de stat, pentru cã ele
executiv
sunt cele care îndeplinesc criteriile
al Franklin
bursei. Vorbim despre HidroelectriTempleton.
ca, Romgaz, CE Oltenia, companiile
Electrica ºi alte câteva. Din nefericire, nu s-a finalizat nici unul dintre
aceste proiecte.
Pe parcursul anului trecut, încã de
la început, am susþinut puternic privatizarea unor pachete majoritare din
companiile de stat, prin IPO la bursã,
însã, din pãcate, nu s-a întâmplat nimic, decizia finalã fiind la Guvern.
Pregãtirea companiilor pentru privatizãri se aflã în diverse stagii. Cea mai
avansatã este listarea Romgaz, care ne
aºteptãm sã aibã loc undeva la mijlocul anului, poate în al treilea trimestru.
Apoi, bãncile de investiþii lucreazã
la Nuclearelectrica, dar, pentru toate
celelalte, procesele de privatizare
sunt abia la început sau chiar la zero.
Desigur, nu putem forþa sau ordona Guvernului sã ia decizii, dar credem cã asemenea IPO-uri ar putea fi mii doi ani, de când administrãm Fon- trendul sã continue ºi la noua autoride folos companiilor, le-ar putea aju- dul, am atras peste 750 de milioane de tate de supraveghere.
ta sã se finanþeze. În unele cazuri, euro investiþii strãine de portofoliu noi
La fel ºi la Bursa de Valori Bucuunde statul vinde participaþii, ar veni în þarã. Nu s-a mai întâmplat în trecut. reºti, sunt multe lucruri de schimbat
bani la buget. Nu în ultimul rând, ar Asta aratã cã existã apetit, dar investi- în Codul Bursei, în actul constitutiv.
aduce un plus de transparenþã în pia- torii se uitã la ce asigurãri existã cã Vãd cã domnul Victor Cionga (n.r.
þã ºi, de fapt, ar crea piaþa bursierã.
banii lor sunt protejaþi ºi bine adminis- directorul general al BVB) este foarFãrã acestea, este foarte greu, din traþi. Încrederea lor se reflectã în fap- te hotãrât ºi face eforturi sã facã
punctul nostru de vedere, ca Româ- tul cã acþiunile Fondului sunt aproape schimbãri cât se poate de repede.
nia sã îºi menþinã o creºtere econo- de maximul istoric. Noi ºtim cã trebuReporter: Pe lângã ajutorul de la
micã, pe termen lung. Este greu de ie sã ne facem datoria cãtre acþionari, Guvern, aveþi alte pârghii sã creºteþi
gãsit o þarã de succes care nu are ºi o avem câteva riscuri, însã creºterea ac- valoarea Fondului pentru acþionari?
bursã de valori eficientã.
tivelor depinde, pe viitor, în mare parGrzegorz Konieczny: Sunt douã
Reporter: Guvernul nu ºi-a respec- te de deciziile Guvernului. Dacã nu se moduri prin care putem creºte valoatat promisiunile, anul trecut. Vã mai respectã acordul cu FMI, atunci riscul rea. Pentru noi, creºterea valorii
bazaþi pe ceea ce discutaþi cu oficialii? þãrii va creºte ºi toatã lumea va plãti Fondului înseamnã sã creãm randaGrzegorz Konieczny: 2012 a fost pentru asta.
mente pentru acþionari.
un an dificil chiar ºi pentru Guvern,
Reporter: Pe lângã Guvern, conO variantã ar fi creºterea activului
din punct de vedere politic, pentru cã sideraþi cã BVB ºi CNVM au vreun net, dar acest lucru poate sã nu se
au avut loc alegeri. De obicei, promi- rol în a face piaþa mai prietenoasã întâmple atât de rapid pe cât ne-am
siunile fãcute înainte de aledori, având în vedere cã o
geri au doar scop electoral,
mare parte din portofoliu este
iar asta nu se întâmplã doar “Investitorii pot întoarce spatele
nelistat.
în România. Aºa cã, acum, României, nu doar pieþei de capital
O altã variantã ar fi sã luãm
va fi important ca Guvernul de aici, dacã nu vãd o respectare a unele mãsuri corporative pensã facã promisiuni pe care
tru reducerea discounturilor:
vor cu adevãrat sã ºi le þinã. angajamentelor”.
programul de rãscumpãrare,
În special din perspectiva
care este blocat, în instanþã,
pieþelor internaþionale, respectarea pentru investitori?
prin acþiunea unui mic acþionar, plata
Grzegorz Konieczny: Sigur cã dividendelor, care va avea loc, listaprogramului cu FMI este foarte importantã. Investitorii pot întoarce mai sunt multe lucruri de fãcut pen- rea secundarã la Varºovia, precum ºi
spatele României, nu doar pieþei de tru ca piaþa sã fie consideratã “priete- eforturile noastre sã promovãm Foncapital de aici, dacã nu vãd o respec- noasã” de cãtre investitori.
dul ºi þara.
CNVM, sub conducerea doamnei
tare a angajamentelor.
Reporter: Vizaþi anumite investiReporter: Cum s-a schimbat per- preºedinte Carmen Negoiþã, a luat o þii în acest an?
cepþia investitorilor strãini cu care serie de decizii bune pentru piaþã, nu
Grzegorz Konieczny: Atâta timp
sunteþi în legãturã asupra României, doar pentru Fondul Proprietatea. cât discountul este atât de mare, nu
dupã nerespectarea promisiunilor fã- Sperãm ca aceste acþiuni sã continue, pot justifica nici un fel de investiþii.
pentru cã multe dintre regulamente
cute de Guvern?
Reporter: În ce stadiu sunt discuþiiGrzegorz Konieczny: Cred cã sunt foarte vechi pentru piaþã ºi nu le pentru vânzarea companiilor de dissunt prietenoase nici pentru investi- tribuþie a energiei electrice ºi gazului?
existã speranþã.
tori, nici pentru emitenþi. Mai este
Reporter: Serios?
Grzegorz Konieczny: Am acorGrzegorz Konieczny: Da. În ulti- multã muncã de fãcut, sperãm ca dat un mandat Citigroup ºi cãutãm

Unele dintre cele mai importante
obiective realizate în primii doi ani
de Franklin Templeton au fost:
è Listarea cu succes a Fondului Proprietatea la Bursa de Valori Bu-

cureºti (BVB) în ianuarie 2011, fapt care a avut o contribuþie
semnificativã la lichiditatea, capitalizarea ºi volumul de tranzacþionare ale pieþei româneºti de capital.

è Listarea a adus în atenþia marilor investitori instituþionali strãini
atractivitatea României ca destinaþie de investiþii ºi, drept rezultat, de la listarea Fondului, þara a beneficiat din partea investitorilor strãini de peste 700 de milioane de euro în investiþii de portofoliu în acþiunile Fondului Proprietatea.

è Am pledat public în faþa autoritãþilor guvernamentale pentru lis-

tarea companiilor de stat la bursã, implementarea managementului profesionist ºi standarde internaþionale de guvernanþã corporativã, ca modalitãþi de a genera valoare, a creºte transparenþa ºi a permite creºterea eficienþei acestor companii, dintre care
multe se gãsesc în portofoliul Fondului.

è Creºterea responsabilitãþii ºi a standardelor de guvernanþã cor-

porativã în companiile din portofoliu prin supravegherea continuã a managementului companiilor de stat.

è Ne-am angajat puternic în eforturi de acþionar activ, prin contes-

tarea deciziilor care sunt în detrimentul celor mai bune interese
pe termen lung ale acþionarilor Fondului ºi întãrirea poziþiei de acþionar minoritar al Fondului;

è Realizarea unei analize strategice a cererii din partea investitori-

lor, pregãtirea unui plan ºi primirea aprobãrii acþionarilor pentru
listarea Fondului la Bursa din Varºovia, în scopul creºterii vizibilitãþii Fondului ºi al atragerii de cerere suplimentarã pentru acþiuni.

è Finalizarea primului program de rãscumpãrãri pentru achiziþiona-

rea a 1,7% din acþiunile existente ºi autorizarea din partea acþionarilor pentru demararea unui al doilea program de rãscumpãrãri,
în scopul achiziþionãrii a încã 7,9% din totalul acþiunilor existente.

è Plata dividendelor cãtre acþionarii Fondului pentru anii fiscali
2008, 2009, 2010 ºi 2011, în sumã totalã de 2,039 miliarde de
lei sau 0,15155 lei pe acþiune.

cumpãrãtori potenþiali, discutãm cu la Bursa din Varºovia?
unii dintre ei. Dureazã însã mai mult
Grzegorz Konieczny: Noi eram
decât era aºteptat, în principal din ca- gata pentru listarea secundarã de un an
uza incertitudinii privind preþurile re- de zile. Aºteptãm ca regulamentele loglementate ºi planurile Guvernului. cale sã se schimbe, astfel încât sã fie
Monitorizãm piaþa, însã va dura pro- permisã conectarea Depozitarului
babil mai mult.
Central de la Bucureºti cu instituþia siReporter: Sã înþelegem cã nu vã milarã din Polonia. Acest lucru a durat
aºteptaþi sã le vindeþi în acest an?
foarte mult, dar la finalul anului trecut,
Grzegorz Konieczny: Nu aº spune Comisia Naþionalã a Valorilor Mobiliare a lansat un prochiar aºa, mai avem
11 luni din acest an. “În cazul sistemului iect în acest sens.
Dezbaterile asupra
Suntem deschiºi la
proiectului au fost
oportunitãþile pieþei. judiciar, instanþele
însã prelungite, pânã
Reporter: La ce ar trebui sã se
la 31 ianuarie.
societãþi din porto- ocupe mai mult de
regulamenfoliu aveþi nemulþufondul problemelor teleDacã
se schimbã ºi cei
miri faþã de activitadoi depozitari se vor
tea managementu- din litigii ºi nu de
putea lega, atunci
lui?
aspectele tehnice
sperãm sã putem
Grzegorz Kodin
jurul
erorilor
executa listarea la
nieczny: Existã leVarºovia pânã la figea privind introdu- de procedurã”.
nalul lunii iunie.
cerea guvernanþei
corporative la companiile de stat. Aceasta este þinta.
Reporter: Sunteþi optimist în priAvem un tabel cu societãþile pe care
îl updatãm constant, unde notãm ce vinþa acestor modificãri, având în ves-a mai realizat ºi ce mai rãmâne de dere cã CNVM urmeazã sã fie defãcut. Din 20 de companii de stat, sfiinþatã în martie ºi creatã o Autoricred cã legea s-a implementat cores- tate unicã de supraveghere?
Grzegorz Konieczny: Acesta este
punzãtor doar la una. Aici suntem
acum. În cazul unor companii, nu un risc. Nu controlãm noi acest proavem nimic împotriva directorilor, ces, însã rezolvarea situaþiei va da un
însã procedura de selecþie a manage- semnal în privinþa modului în care
rilor privaþi ºi a unor administratori autoritãþile ascultã nevoile investitoindependenþi are ca scop, în final, cã rilor.
Reporter: Bursa din Varºovia treoamenii care sunt în aceste posturi sã
ce printr-un scandal, în prezent.
fie cei mai buni din piaþã.
Din nefericire, acest proces nu a CEO-ul Ludwik Sobolewski a fost
avut loc ºi suntem foarte dezamãgiþi. înlocuit. Consideraþi cã acest lucru ar
avea vreo influenþã asupra listãrii seÎnsã este nevoie de voinþã politicã.
Reporter: Cum apreciaþi Româ- cundare?
Grzegorz Konieczny: Schimbãnia ca mediu de business, din punct
de vedere al birocraþiei, relaþiei cu rile de CEO se petrec peste tot. Nimeni nu a spus cã domnul Sobolewautoritãþile?
Grzegorz Konieczny: Nu este ski a fost cel mai bun CEO.
Cred cã Bursa polonezã a fost bine
minunatã! Sunt multe de îmbunãtãþit.
În cazul sistemului judiciar, instanþe- structuratã ºi a avut operaþiuni efile ar trebui sã se ocupe mai mult de ciente ºi nu cred cã schimbarea
fondul problemelor din litigii ºi nu de CEO-ului va aduce mari schimbãri
aspectele tehnice din jurul erorilor de în modul de operare.
Reporter: Aveþi în plan evenimente
procedurã.
Reporter: De multe ori, deciziile de promovare pe plan extern, în acest
instanþelor sunt complet opuse, în ca- an?
Grzegorz Konieczny: Sigur cã
zuri similare.
Grzegorz Konieczny: Da. Nu da. Suntem în legãturã permanentã
existã practica precedentului. În mod cu acþionarii noºtri, dar ºi cu potencert, ne afecteazã. Este destul de fru- þiali investitori. Organizãm cele mai
strant faptul cã nu putem executa de- mari evenimente ca numãr de invescizia acþionarilor, întrucât suntem titori strãini care ajung în România.
Reporter: Vã aºteptaþi la un reblocaþi în instanþã.
Apoi, ceea ce cred cã lipseºte este zultat pozitiv în procesele cu avocarãspunderea administraþiilor publice tul Ioana Sfîrãialã, în acest an?
pentru deciziile luate. Pur ºi simplu
Grzegorz Konieczny: Sper. Este
evitã sã ia vreo decizie, pentru cã o situaþie de care ne ocupãm zi de zi.
astfel nu pot fi acuzaþi de nimic.
Investitorii ºi acþionarii s-au cam
Ceea ce va dura ºi mai mult va fi obiºnuit cu asta. Este o situaþie tristã
schimbarea mentalitãþii acestor oa- care transmite semnale negative demeni, care considerã cã societãþile de spre România ºi despre sistemul justat sunt ale lor ºi cã nu au nevoie de diciar. Orice decizii în instanþã în fao abordare comercialã. Ei gândesc cã voarea Fondului vor fi importante.
atât timp cât banii sunt acolo, trebuie Programul de rãscumpãrare pentru
sã îi cheltuiascã, fãrã sã se gândeascã 7,9% din acþiuni, care este blocat în
la randamente.
instanþã, ar trebui sã creascã valoaReporter: Care sunt aºteptãrile rea pentru acþionari.
dumneavoastrã legate de listarea FP
Reporter: Vã mulþumesc! n

è Administrarea activã a Fondului în perioade de volatilitate ridicatã, cu scopul de a proteja ºi mãri valoarea Fondului.

è Ridicarea restricþiilor de vot ºi introducerea principiului “o acþiu-

ne egal un drept de vot”, punând astfel Fondul cu adevãrat în
mâinile acþionarilor sãi.

è Promovarea continuã a Fondului în rândul unei baze largi de investitori instituþionali strãini, incluzând circa 500 de întâlniri bilaterale în 15 þãri, precum ºi douã evenimente speciale pentru analiºti ºi investitori.

è Îmbunãtãþirea semnificativã pentru acþionari ºi public a transpa-

renþei Fondului ºi a companiilor din portofoliul sãu, prin comunicare continuã ºi dezvãluirea de informaþii despre Fond ºi companiile la care acesta are deþineri.
sursa: FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS

M

ark Mobius, Preºedinte Executiv al Templeton Emerging
Markets Group, a declarat, la doi ani de la preluarea mandatului de manager de investiþii ºi administrator unic al Fondul
Proprietatea S.A. (“Fondul”): “Succesul Fondului depinde într-o
mare mãsurã de reforma companiilor de stat. Aºteptãm cu interes
accelerarea programului de listari la bursã al Guvernului ºi implementarea managementului profesionist, care ar trebui sã contribuie
la creºterea performanþelor acestor companii. Ne pãstrãm neschimbat angajamentul de a realiza listarea secundarã la Bursa de Valori
din Varºovia (“BVV”), aprobatã de acþionari în data de 27 iunie
2012. O listare secundarã ar fi un important pas înainte în direcþia
creºterii vizibilitãþii în Europa de Est a unor companii româneºti foarte eficiente ºi bine conduse. Credem cu tãrie cã succesul Fondului
se va reflecta pozitiv asupra atractivitãþii României ca destinaþie de
investiþii pentru comunitatea internaþionalã”.

Mark Mobius: “Potenþialul de creºtere al României este foarte interesant”
Piaþa de capital din România este, momentan, prea micã pentru a atrage companii
private de dimensiuni mari, a declarat recent, într-un interviu acordat în exclusivitate ziarului BURSA la finalul anului trecut,
Dr. Mark Mobius, preºedintele executiv al
Franklin Templeton Emerging Markets
Group. Domnia sa considerã cã lipsa lichiditãþii nu permite firmelor care doresc sã
atragã capital prin bursã sã facã acest lucru, ceea ce le determinã sã apeleze la majorãri de capital ºi la credite bancare, ne-a
declarat domnia sa. Pentru a depãºi acest
obstacol, trebuie ca Bursa de Valori Bucureºti (BVB) sã devinã mai activã în atragerea de investitori.
Franklin Templeton a ales sã investeascã
în þara noastrã datoritã potenþialului de
creºtere pe care aceasta îl prezintã. “Potenþialul de creºtere al României este foarte interesant”, mai spune Mark Mobius,
care adaugã: “Vedem multe companii care

pot sã înregistreze creºteri puternice ºi sã
devinã lideri pe segmentul lor de activitate.
Dacã se implementeazã reformele necesare, þara ar putea creºte mult mai puternic
decât o face în prezent”.
În opinia domniei sale, principala problemã
o reprezintã incapacitatea guvernului sã

avanseze cu planul de reforme ºi sã o facã
rapid. Existã întârzieri mari în reorganizarea conducerii companiilor de stat ºi în listarea acestora. De asemenea, sistemul juridic are nevoie de reformã, la rândul sãu,
menþioneazã Mark Mobius. În opinia domniei sale, este uimitor cum un singur acþionar (nr. Ioana Sfîrãialã) poate sã blocheze
activitatea unui fond care are peste 9.000
de acþionari: “Iar majoritatea întârzierilor
sunt de ordin procedural, nu au legãturã
cu substanþa acþiunilor. Judecãtorii nu
au reuºit, însã, sã ajungã la esenþa problemei. Fosta conducere a depus documentele mai târziu decât era prevãzut.
Este o eroare proceduralã, nu reprezintã
o intenþie de fraudã, de a pãgubi pe cineva. Este o greºealã care ar trebui sã
poata fi corectatã. Din nefericire, însã,
aceastã chestiune a generat întârzieri
importante în activitatea Fondului Proprietatea”.

(urmare din pagina 2)

Ø 15 februarie 2012
Un dividend de 0,038 lei/acþiune,
în creºtere cu 21% faþã de anul trecut, este propunerea pe care o face
administratorul Fondului Proprietatea, Franklin Templeton.

Ø 16 februarie 2012
F o n d u l
amer ican de
h e d g i n g
Elliottt Associates, cel mai
mare acþionar
al Fondului
Proprietatea
Paul Singer
(FP), propune
ca Franklin Templeton sã vândã
din activele Fondului Proprietatea
ºi banii obþinuþi sã fie distribuiþi
acþionarilor, iar administratorul sã
primeascã ºi un comision suplimentar de 1,5% din sumele încasate.

Ø 9 martie 2012
“City of London Investment Management Limited (CLIM)”, care
deþine 8,5% din acþiunile Fondului
Proprietatea (FP), a anunþat cã sprijinã schimbarea propusã cu privire
la contractul de administrare încheiat între FP ºi “Franklin Templeton”.

Ø 16 martie 2012
“Franklin Templeton” propune
acþionarilor sã decidã asupra unui
nou program de rãscumpãrare a 8%
din titlurile Fondului Proprietatea,
în adunarea generalã din 25 aprilie.
Acþiunile ar urma sã fie rãscumpãrate la preþuri cuprinse între 0,2 lei/acþiune ºi 1,5 lei/acþiune.

Ø 27 martie 2012
Guvernul a
decis sã înceapã procedurile
d e l i st a r e l a
bursã a unor
pachete de câte
15% din acþiunile deþinute la
Electrica Distribuþie Transilvania Sud, Electrica
Distribuþie Transilvania Nord ºi
Electrica Distribuþie Muntenia
Nord.

Ø 4 aprilie 2012
Acþionarii FP au aprobat modificarea contractului de administrare
în sensul revizuirii comisionului
încasat de Franklin Templeton
(FT). Acþionarii Fondului Proprietatea (FP) au aprobat listarea, în
principiu, a FP pe Bursa din
Varºovia.

Ø 9 aprilie 2012
Cel mai mare acþionar persoanã
fizicã al Fondului Proprietatea,
Georgia Palade van Dusen, nepoata
fostului industriaº Nicolae Malaxa,
a continuat sã vândã în luna martie
acþiuni FP, pentru care a încasat circa 17,4 milioane lei (aproximativ 4
milioane euro).

Ø 13 aprilie 2012
Fondul Proprietatea (FP) a
înregistrat
pierderi de 2,7
milioane lei în
luna mar tie,
astfel cã a
încheiat primul
trimestru cu un
rezultat negativ de 1,5 milioane lei,
faþã de un profit de 14 milioane lei
în primele trei luni ale anului precedent.

Ø 25 aprilie 2012
Investitorii strãini au venit în
România sã vadã, la faþa locului, ce
are în portofoliu Fondul Proprietatea, mai ales cã, la începutul lunii,
acþionarii sãi au cerut urgentarea lichidãrii participaþiilor.
Franklin Templeton a organizat
“Spring 2012 Analyst and Investor
Day” ºi i-a dus pe strãini la Complexul Energetic Craiova, la Porþile
de Fier (Hidroelectrica) ºi la Nuclearelectrica.

Ø 17 mai 2012
Fondul Proprietatea a convocat acþionarii, pe 27 iunie, sã decidã listarea la Varºovia ºi reevaluarea participaþiilor la societãþi
nelistate.
(continuare în pagina 4)
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Ø iunie 2012
Acþionarii Fondului Proprietatea
(FP) au aprobat admiterea ºi introducerea acþiunilor emise de Fondul
Proprietatea la tranzacþionare pe
piaþa reglementatã a Bursei de Valori
Varºovia ºi înregistrarea la Depozitarul Central al Valorilor Mobiliare
din Polonia.

Brokerii: “BVB ar fi fost mult
mai sãracã fãrã FP”

Ø 30 iunie 2012
Ludwik Sobolewski,
preºedintele
Bursei din
Varºovia (n.r.
pe 17 ianuarie
2013, Sobolewski a fost
concediat) a
avut, mai multe întâlniri cu reprezentanþii BVB, dar ºi ai Guvernului,
la Bucureºti în care s-a discutat despre programul de privatizãri ale
companiilor româneºti de stat ºi despre listarea secundarã a Fondului
Proprietatea.

Ø 31 august 2012
Compania “Manchester Securities
Corp.”, controlatã de fondul american
de hedging “Elliott Associates”, a
cumpãrat, în ultimele douã luni,
56.894.100 acþiuni ale “Fondului Proprietatea” (FP), echivalentul a 0,41%
din capitalul social al fondului.
Aceste tranzacþii de cumpãrare
vin dupã ce compania vânduse, pe
19 iunie, 709.400 acþiuni FP, cu o zi
înainte ca Tribunalul Bucureºti sã
deschidã procedura de insolvenþã în
cadrul “Hidroelectrica”. Insolvenþa
companiei a determinat înregistrarea pachetului de 20% din acþiunile
“Hidroelectrica”, deþinut de FP, la
valoarea zero. Astfel, activul net al
“Fondului Proprietatea” a scãzut cu
3.288.710.000 lei.

Ø 10 septembrie 2012
Grzegorz
K o n i e c z n y,
managerul
Fondului Proprietatea, a declarat cã listarea Fondului
Proprietatea la
Bursa din
Varºovia, aprobatã de acþionari, este
blocatã de CNVM. Listarea secundarã depinde de conexiunea dintre
Depozitarul Central ºi KDPW, instituþia similarã din Polonia. Potrivit
lui Grzegorz Konieczny, ar mai fi
necesare câteva modificãri în douã
reglementãri CNVM ºi în
regulamentul Depozitarului.

Ø 13 septembrie 2012
Fondul Proprietatea anunþã cã
Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie a
respins irevocabil recursul Fondului
în dosarul privind donaþia pe care
Romgaz a fãcut-o bugetului de stat.
Ministerul Economiei, care deþine
85% din acþiunile Romgaz, a decis în
AGA din 30 noiembrie 2010, realizarea unei donaþii de 400 milioane lei cãtre bugetul statului, având ca bazã legalã o hotãrâre de guvern.
În calitate de acþionar minoritar al
Romgaz, cu o participaþie de 15%,
Fondul Proprietatea a votat împotriva acordãrii donaþiei ºi a decis sã ia
mãsuri legale împotriva acesteia, invocând protejarea drepturilor acþionarilor FP.

Fondul Proprietatea a rãmas, ºi în
cel de-al doilea an în care s-a tranzacþionat la Bursa de Valori Bucureºti, cel mai lichid emitent,
atrãgând 40% din rulajul pieþei.
Brokerii sunt de pãrere cã, fãrã
Fondul Proprietatea, Bursa de Valori ar fi fost mult mai sãracã ºi nici
nu vor sã se gândeascã ce ar fi
însemnat acest lucru, dupã ce
2012 a fost un an slab pentru piaþa de capital.
În 2012, acþiunile FP s-au apreciat
cu 27%, iar în acest an au continuat sã urce, ajungând, pe 23 ianuarie 2013, la 0,597 lei/unitate.

Nicu Grigoraº, Intercapital
Invest: “Evoluþia preþului
titlurilor FP nu a fost
neconvingãtoare,
aºteptãrile pieþei au fost
nerealiste”
Evoluþia titlurilor FP de la listare ºi pânã în prezent a urmat în
mare mãsurã trendul general al
pieþei autohtone, ne-a spus Nicu
Grigoraº, broker la “Intercapital
Invest”, care precizeazã cã titlurile
FP au avut un comportament diferit faþã de indicii BVB doar pentru
o scurtã perioadã de timp, mai
e x a c t î n p r i me l e 1 - 2 l u n i d e
tranzacþionare, însã acest lucru este
destul de explicabil.
“Evoluþia preþului titlurilor FP nu
a fost neconvingãtoare; aº putea
spune mai degrabã cã aºteptãrile
pieþei au fost nerealiste”, ne-a declarat brokerul, care adaugã: “Aºteptãrile nu au þinut cont de presiunea
enormã pe vânzare pe care urma sã
o facã marea masã a despãgubiþilor
care nu sunt investitori la bursã ºi
care au vândut acþiunile imediat ce
au intrat în posesia lor, fãrã studiu de
piaþã sau foarte multã analizã etc.
Acest comportament de piaþã nu a
fost luat în calcul ºi probabil de aici
aºteptãrile nerealiste ale pieþei în
privinþa cursului FP.
Presiunea enormã pe vânzare a
fost contrabalansatã puternic de investitorii nerezidenþi care au cumpãrat masiv acþiuni FP. În lipsa acesto-

ra, preþul ar fi scãzut probabil mult
mai mult”.
În opinia lui Nicu Grigoraº, principala realizare a Franklin Templeton
(FT), în calitate de administrator FP, a
fost tocmai atragerea acestor investitori nerezidenþi, adicã în mod indirect
menþinerea preþului pe un trend descendent acceptabil
ºi evitarea unei
prãbuºiri a preþului: “Ca investitor,
FT a contrabalansat ieºirea unor investitori nerezidenþi din România
ºi evitarea unor
scãderi ºi mai mari
ale preþului multor
acþiuni listate. Probabil prezenþa FT
în România a dus
ºi va duce la îmbunãtãþirea percepþiei
investiþionale, la
impunerea unor
aspecte importante
din guvernanþa
corporativã în multe companii din
portofoliul FP ºi nu
numai, la o mai
bunã protecþie a
acþionarilor minoritari, schimbarea
atitudinii clasei politice faþã de bursã
ºi micii investitori
etc. Toate acestea
însã se vor realiza
în timp ºi nu de pe
o zi pe alta”.
Deºi au fost
multe probleme de la listarea Fondului Proprietatea la BVB, un administrator de calibrul FT pe o piaþã atât de
micã nu poate sã fie decât un lucru
foarte bun atât pentru investitori cât
ºi pentru piaþã în ansamblu, considerã brokerul Intercapital Invest.
Domnia sa ne-a mai declarat:
“Chiar dacã lichiditatea este la niveluri foarte mici, mulþi brokeri importanþi ºi investitori nerezidenþi mari au
pãrãsit piaþa, statul nu a reuºit sã

The Royal Bank of Scotland a
ajuns sã deþinã 5,24% din acþiunile
Fondului Proprietatea.

Curtea de
Apel Bucureºti
a d e c i s a n ularea unei hotãrâri AGA a
Fondului din
septembrie
2010 prin care
compania
Franklin Templeton a fost numitã
administrator. Decizia este irevocabilã.
Curtea a menþinut, astfel, decizia
Tribunalului Bucureºti, din 21 decembrie 2011, care a constatat nulitatea absolutã a hotãrârilor AGA
Fondului Proprietatea din data de 6
septembrie 2010.
(continuare în pagina 5)

demersurile necesare pentru ca
acþiunile FP sã rãmânã în atenþia investitorilor, adoptând un management profesionist, transparent ºi puternic orientat spre o mai bunã colaborare cu principalele instituþii ale
statului pentru a reuºi ceea ce acþionarii îºi doresc: listarea la bursã a cât
mai multor companii de stat din
portofoliul fondului”.
În opinia brok er u l u i ci t at ,
Fondul Proprietatea s-a transformat într-un
exemplu încã de
la listarea sa, dovedind cã piaþa
românescã de
capital apreciazã
companiile
orientate spre
respectarea regulilor de guvernanþã corporativã, managementul profesionist
ºi deschis comunicãrii.
“Lichiditatea
acþi unil or F P
dovedeºte cã
existã un real interes, ceea ce
mã face sã sper
cã instituþiile
care au puterea
de a schimba ºi
dezvolta bursa
româneascã vor
prelua acest
exemplu pentru a acþiona proactiv,
justificate fiind de uriaºul potenþial
al pieþei locale de capital”, ne-a mai
precizat Mihai Chiºu.

În 2012, acþiunile FP s-au apreciat cu 27%.

cred cã îl putem gãsi uitându-ne la
pieþele din zonã, mai mici decât
BVB, de exemplu Bulgaria (volume
extrem de mici, aproape nesemnificative pentru o bursã, ºi scãderi ale
indicilor pânã foarte aproape de minimele din 2009)”.

Mihai Chiºu, IFB Finwest:
“Valoarea de 1 leu/acþiune un vechi deziderat”
Un vechi deziderat, de altfel la fel
de actual în mentalul majoritãþii celor ce au fost despãgubiþi cu acþiuni
FP, este valoarea de piaþã de 1
leu/acþiune, apreciazã Mihai Chiºu,
broker la “IFB Finwest”. Domnia sa
a comentat: “Anul 2012 nu a îndeplinit acest obiectiv, dar a reuºit sã
marcheze un element de bunã seamã
foarte important, anume ieºirea din
canalul descendent ºi înscrierea pe o
traiectorie pozitivã, care consider cã
va continua ºi în anul 2013. Administratorul fondului va depune cu siguranþã ºi în cursul acestui an toate

Ø 24 septembrie 2012

Ø 10 octombrie 2012

punã în practicã planul de listãri ºi sã
revigoreze astfel bursa, am putea
spune cã mai rãu nu se poate ºi cã
momentele actuale sunt momentele
de minim. Personal, nu ºtiu unde ar fi
fost piaþa în acest moment fãrã listarea FP ºi fãrã un investitor de calibrul
FT. Dacã vrem un astfel de rãspuns

Alin Brendea, Prime
Transaction: “FP,
emitentul cu vizibilitatea
cea mai bunã în rândul
investitorilor strãini”
Alin Brendea, Directorul General

Adjunct al “Prime Transaction”,
apreciazã cã acþiunile Fondul Proprietatea au avut o evoluþie în tonul
pieþei.
“Deºi emitentul a fost, în toatã
aceastã perioadã, subevaluat din
punct de vedere fundamental, presiunea celor doritori în a transforma în lichiditãþi acþiunile deþinute
au menþinut, în piaþã, o cotaþie mai
redusã decât potenþialul real al
companiei. Este posibil ca investitorii sã trãiascã sentimente amestecate în legãturã cu titlurile FP. Cei
care au dorit sã vândã probabil se
aºteptau la preþuri mai mari, în timp
ce investitorii instituþionali au gãsit
o oportunitate în preþurile din piaþã,
dovadã în acest sens fiind ºi modul
în care s-a modificat structura acþionariatului de la listare ºi pânã în
prezent”, ne-a declarat domnul
Brendea.
Directorul “Prime Transaction”
opineazã cã “Franklin Templeton”
a avut un comportament care, în linii mari, a avut un cert rol pozitiv
pentru piaþa bursierã româneascã:
“Acesta a adus un plus de vizibilitate, prestigiu ºi o presiune suplimentarã pentru emitenþi în a respecta principiile guvernanþei corporatiste”.
Alin Brendea are de la Franklin
Templeton aceleaºi aºteptãri pe care
o piaþã busierã de frontierã le are faþã
de unul dintre cei mai cunoscuþi administratori de active ai momentului:
“Sunt aºteptãri legate de consolidarea pieþei, de lobby în faþa marilor investitori, de un transfer de expertizã atât de necesar pieþei româneºti”.
Domnia sa considerã cã Bursa ar
fi fost mult mai sãracã fãrã FP, care
a fost un furnizor de lichiditate de
prin rang, oferind ºi o bunã oportunitate de investiþie.
“FP a devenit cel mai important
emitent al ultimei perioade, cu vizibilitatea cea mai bunã în rândul investitorilor strãini, oferind pieþei
româneºti un exemplu care sã sperãm va putea fi multiplicat”, a conchis Alin Brendea. n

Erste: Titlurile FP, cele mai atractive de la BVB

A

cþiunile Fondului Proprietatea (FP)
reprezintã cele mai atractive titluri
listate la Bursa de Valori Bucureºti
(BVB), în opinia analiºtilor Erste, potrivit
unui raport al bãncii de la începutul anului.
Principalele cauze care determinã aceastã
atractivitate constau în posibila pornire a
rãscumpãrãrii din titlurile proprii, care a
fost amânatã, pânã în prezent, din cauza litigiilor cu acþionarul Ioana Sfîrãialã, posibila ieºire din insolvenþã a “Hidroelectrica”, care ar urma sã aibã loc pânã în luna
iunie a acestui an, oferta publicã iniþialã
(IPO) pentru “Romgaz”, a treia companie
din portofoliul FP, din punct de vedere al
dimensiunii, precum ºi listarea tehnicã la
Bursa de la Varºovia.
Din poziþia sa de vehicul de investiþii în

sectorul energetic, FP urmeazã sã beneficieze puternic de liberalizarea gradualã a pieþei
energiei electrice ºi a gazelor naturale, pânã
în anul 2014, pentru consumatorii industriali, respectiv 2018, pentru consumatorii casnici, se aratã
în raportul
Erste. Producãtorii de energie
din portofoliul
fondului se aflã
în poziþia sã îºi
îmbunãtãþeascã
profitabilitatea,
ca urmare a
vânzãrii unei
pãrþi tot mai
mari din pro-

ducþie la preþul pieþei, precum ºi a implementãrii standardelor de guvernanþã corporativã, ca urmare a listãrii la BVB, în cazul
“Romgaz”, “Hidroelectrica” ºi “Nuclearelectrica”, listãri pe care analiºtii instituþiei
financiare le
vãd
r e a l izându-se în urmãtorii doi ani.
Acþiunile listate la Bursa de
Va l o r i B u c ureºti (BVB) ar
p u t e a î n r e g istra, în acest
an, o creºtere
limitatã la
10-15%, în

condiþiile în care stagnarea economicã nu
poate sã genereze o revenire puternicã interesului investitorilor pentru piaþa localã de capital, în acest an, deºi principalele
companii listate au înregistrat, anul trecut, randamente ridicate ale dividendelor,
în opinia analiºtilor Erste. Chiar ºi în
eventualitatea unei contracþii a indicilor
BVB, existã fundamente care sã susþinã o
revenire la actualele valori ale titlurilor
într-un orizont de timp scurt, considerã
domniile lor.
Printre cele mai atrãgãtoare acþiuni pentru reprezentanþii instituþiei financiare se
numãrã Fondul Proprietatea, “OMV Petrom”, Banca Transilvania, “Biofarm” ºi
“Transelectrica”, precum ºi cele cinci
SIF-uri. n
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Ø 16 octombrie 2012
Fondul Proprietatea (FP) a înregistrat pentru primele nouã luni din
acest an un profit de 574,55 milioane lei, în creºtere cu 7,3% faþã de cel
raportat pentru septembrie 2011, de
535,29 milioane lei.

Ø 22 noiembrie 2012

Cu mic, cu mare,
investitorii au urmãrit
îndeaproape evoluþia
Fondului Proprietatea.
Reprezentanþii fondurilor
de investiþii spun cã FP a
mers mai bine decât piaþa,
apreciind drept
mulþumitoare evoluþia. În
schimb, investitorii
persoane fizice spun cã
parcursul cotaþiei a fost
sub potenþial.

RADU HANGA,
“BT Asset Management”:

“FP, risc mai mic
decât piaþa”

Radu Hanga este de pãrere cã acþionarii aºteaptã de la FT acelaºi lucru pe care îl aºteaptã
de la orice administrator: creºterea valorii investiþiei. “Insistenþa pe lângã cei responsabili
pentru menþinerea promisiunilor de listare a
companiilor de stat ar fi probabil una din eficientele modalitãþi pentru realizarea acestui
lucru în 2013”, ne-a spus domnia sa.
Pentru piaþa localã de capital, Fondul Proprietatea a adus lichiditate ºi interes din partea
investitorilor strãini, observã directorul BT
Asset management.
“Privind înainte, un plus important pe care
îl aºteptãm este listarea altor companii din
portofoliul Statului Român ºi al FP”, ne-a
mai declarat domnia sa. În opinia lui Radu
Hanga, listarea este o pârghie prin care, în
timp, se poate disciplina comportamentul
Statului în companiile în care este acþionar
majoritar, lucru care va duce la creºterea eficienþei. “Aceasta este în beneficiul acþionarilor FP, dar în sens mai larg este în beneficiul
fiecãrui contribuabil român”, a conchis domnia sa.

Domnia sa apreciazã cã Franklin Templeton a promovat intens fondul atât în strãinãtate, cât ºi în þarã, a organizat evenimente pentru
analiºti ºi investitori prin care companiile din
cadrul fondului, dar ºi intenþiile FT ca administrator au putut fi cunoscute într-o manierã
transparentã.
Cristian Mortoiu se aºteaptã ca Franklin
Templeton sã continue eforturile din anii trecuþi referitoare la listarea pachetelor ºi privatizãrile companiilor din portofoliu, rolul activ
în cadrul consiliilor de administraþie din companiile din portofoliu, vânzarea pachetelor
minoritare în companii cum ar fi distribuþiile
de electricitate.
Printre avantajele pe care analistul le vede
în listarea FP se numãrã expunerea predominantã la un sector slab reprezentat pe piaþã la
data listãrii: producãtori de energie ºi producãtori integraþi de gaz (în afarã de Romgaz
doar Petrom) ºi lichiditatea ridicatã.

erformanþa acþiunilor Fondul Proprietatea relativ la piaþã (indicele BET-XT)
a fost mai bunã atât în 2012, cât ºi de
la lansare, în condiþiile unei volatilitãþi subunitare (risc mai mic), apreciazã Radu
Hanga, Director General, BT Asset Management.
“Prin urmare riscul asumat de investitori a
fost remunerat mai bine prin investiþia în FP
decât investiþia în piaþa de capital din România în ansamblu”, ne-a explicat domnia sa,
adãugând: “Performanþa absolutã în ultimul
an (+37%) a fost foarte bunã þinând cont de
profilul defensiv al portofoliului fondului ºi
raportat la randamentul adus de investiþia în
depozite bancare. Creºterea este de remarcat
cu atât mai mult cu cât insolvenþa Hidroelectrica (cea mai mare deþinere nelistatã din
portofoliul FP) a fost un eveniment cu impact
puternic negativ”.
Domnul Hanga considerã cã Franklin Templeton (FT) a adus un plus pentru acþionarii FP
ºi pentru piaþa de capital prin promovarea investiþiilor în România: “În acelaºi timp credem cã au contribuit pozitiv ºi prin încurajarea unor comportamente pozitive ale altor
companii listate faþã de investitori (transparenþã, reguli de guvernanþã corporativã), factori care pe termen lung vor genera un plus de
valoare. Prezenþa FT pe piaþa localã a
accelerat cu siguranþã ritmul de modernizare a
bursei în România.
Nu în ultimul rând este de menþionat cooperarea dintre FT ºi Statul Român, în calitatea sa
de acþionar majoritar la cele mai multe companii din portofoliul FP, cooperare care a dus
cu siguranþã la o îmbunãtãþire a transparenþei
ºi a guvernanþei corporatiste în cadrul
companiilor publice”.

unei deþineri semnificative din portofoliu.
Laviniu Beze considerã îmbunãtãþirea guvernanþei corporative în unele dintre companiile pe care FP le deþine drept unul dintre
avantajele pe care le-a adus listarea Fondului.
În opinia sa, un alt avantaj este faptul cã investitorii internaþionali pot intra cu sume mari
de bani pe o acþiune listatã la Bucureºti.

Ø 26 noiembrie 2012

Octavian Bãdescu:

Ø 30 noiembrie 2012

“Evoluþie sub
potenþial”

Comisia
Naþionalã a
Valorilor Mob i l i a r e
(CNVM) redacteazã un
proiect de regulament prin
care Fondul Proprietatea (FP) sã
poatã distribui dividende, în 2013,
dacã activul net pe acþiune va depãºi
valoarea nominalã, de 1 leu.

O

P

Laviniu Beze, AIPC:
Cristian Mortoiu, SAI KD
Investments Romania:

“Per ansamblu,
evoluþia FP a fost
mulþumitoare”

D

eºi de la lansare evoluþia acþiunilor
FP a fost uºor inferioarã indicelui
BET, totuºi nu trebuie exclus faptul
cã foarte multe tranzacþii s-au realizat pe
piaþa “gri” unde preþul a fost mult mai scãzut decât cel de la lansare, considerã analistul Cristian Mortoiu, de la SAI KD Investments România.
Domnia sa ne-a declarat: “În ansamblu,
consider evoluþia fiind una mulþumitoare, atât
prin traiectoria preþului acþiunilor, a dividendului acordat, având în vedere întârzierile privatizãrilor ºi listãrii unor pachete suplimentare ale acþiunilor emitenþilor pe care FP are expunere, întârzierile în implementarea calendarului de liberalizare a preþurilor la energie care
afecteazã direct profitabilitatea companiilor
din portofoliu, dar ºi a creºterii procentului de
deþinere a investitorilor instituþionali români
ºi strãini”.
În 2012 FP a avut o evoluþie foarte bunã,
ceea ce reflectã aºteptãri pozitive din partea
investitorilor, ne-a mai precizat Cristian
Mortoiu.

“Evoluþia FP,
dezamãgitoare”

L

aviniu Beze, preºedintele Asociaþiei
Investitorilor pe Piaþa de Capital,
apreciazã cã evoluþia acþiunilor FP în
anul 2012 a fost dezamãgitoare.
“Exceptând creºterea de la sfârºitul anului,
putem observa cã preþul a stat foarte mult în
zona 0,43 lei, preþ pe care cred cã foarte puþini
l-ar fi estimat la începutul anului 2012”, ne-a
precizat domnia sa.
Despre Franklin Templeton, preºedintele
AIPC considerã cã a avut un comportament
“fair” (n.r. echitabil).
În opinia lui Laviniu Beze, Franklin Templeton este o corporaþie care îºi respectã renumele,
însã precizeazã cã tot timpul se poate mai mult.
“Însã, dacã am critica activitatea FT în
România, nu ºtiu ce am putea spune despre
ceilalþi administratori de fonduri”, adaugã
domnul Beze.
Reprezentantul AIPC îºi doreºte ca Franklin Templeton sã reuºeascã, împreunã cu ceilalþi factori de decizie, sã aducã pe bursã pachetele din portofoliu conform legii care impunea acest lucru încã de la sfârºitul anului
2008 (n.b. Lege care a prelungit termenul pentru sfârºitul anului 2012 ºi recent s-a mai
prelungit o datã).
Un alt deziderat al preºedintelui AIPC ar fi
ca FT sã reducã semnificativ discountul la care
se tranzacþioneazã FP, prin vânzarea mãcar a

Franklin Templeton Investment
Management Limited (FTIML) UK
anunþã cã a avut loc cea de-a treia
ediþie a Zilelor Analiºtilor ºi Investitorilor.
Scopul principal al acestui eveniment a fost acela de a permite investitorilor instituþionali, locali ºi strãini, ºi analiºtilor interesaþi de Fondul
Proprietatea (FP), sã beneficieze de
o perspectivã aprofundatã asupra
acestuia, a strategiei de investiþii ºi a
companiilor din portofoliu.

mul de afaceri Octavian Bãdescu
(n.r. proprietarul firmei de curierat
Sameday Courier), investitor la
Fondul Proprietatea, opineazã cã titlurile au
avut o evoluþie sub potenþial, generatã de
contextul economic ºi politic intern, de cel
extern ºi de problemele companiilor de stat,
în special insolvenþa Hidroelectrica.
Domnia sa ne-a declarat: “Au existat astfel
oportunitãþi de cumpãrare ºi cred cã rezolvarea problemei Hidroelectrica, schimbarea manierei de evaluare a companiilor nelistate sau
a celor aflate în insolvenþã, calmarea circumstanþelor economice externe, stabilizarea politicã internã, precum ºi implementarea managementului profesionist la companiile de stat
vor crea premise favorabile pentru evoluþia FP
în 2013”.
Domnul Bãdescu considerã cã Franklin
Templeton a avut un comportament corect,
chiar model, pe piaþa noastrã de capital,
deºi precizeazã cã are date insuficiente,
mai ales pentru o comparaþie cu alþi administratori.
Domnia sa se aºteaptã ca, în acest an, Franklin Templeton sã aibã aceeaºi deschidere cãtre informare a acþionarilor, sã facã eforturi
continue pentru creºterea valorii portofoliului
prin toate mijloacele formale ºi informale pe
care le are la dispoziþie.
“FT a dat un impuls pentru profesionalizare, seteazã un nou standard comportamental
care va forþa copierea lui ºi de cãtre ceilalþi administratori de fonduri sau de companii”, ne-a
declarat Octavian Bãdescu, adãugând: “Listarea FP a favorizat implicarea unui astfel de administrator de anvergurã pe piaþa româneascã
de capital, a contribuit la vizibilitatea acesteia
atât pe plan intern, cât ºi extern.
Listarea FP a crescut presiunea pentru implementarea unei guvernanþe corporatiste în
companiile din proprietatea statului”. n

Acþionarii
Fondului Proprietatea (simbol FP) au votat pentru
împuternicirea “Franklin
Te m p l e t o n
(FT)” în vederea pregãtirii listãrii secundare a
Fondului pe Bursa de Valori din
Varºovia.

Ø 5 decembrie 2012
Statul Român, r e p r ezentat de Min i s t e r u l F inanþelor Publice, Guvernul României
ºi Comisia
Naþionalã a
Valorilor Mobiliare, este chemat de
avocatul Ioana Sfîrãialã într-un proces cu Fondul Proprietatea.
Ioana Sfîrãialã solicitase instanþei
sã convoace AGA FP pentru discutarea unor documente care urmau sã
fie prezentate de fosta conducere a
FP.

Ø 21 decembrie 2012
Acþiunile companiilor din portofoliul Fondului Proprietatea (FP)
sau al societãþilor de investiþii financiare (SIF), care se aflã în insolvenþã
sau reorganizare, vor putea fi incluse în activul net la valoarea stabilitã
de un evaluator independent, prin
utilizarea unor metode conforme cu
Standardele Internaþionale de Evaluare, potrivit unor decizii ale
Comisiei Naþionale a Valorilor
Mobiliare (CNVM).

ANALISTUL ECONOMIC CRISTINA CHIRIAC:

Ø 8 ianuarie 2013

“Fondul Proprietatea trebuie, dacã
se poate, sã fie listat, numai la Bursa
de Valori Bucureºti”

Grzegorz Konieczny, vicepreºedintele executiv al Franklin
Templeton, a declarat: “Profit pentru acþionari, strategia Fondului Proprietatea în 2013”.

C

riza economicã mai
reprezintã încã un
subiect de actualitate. Analistul economic Cristina Chiriac
considerã: “Deºi a
izbucnit acum câþiva
ani, încã nu putem
spune cã ne-am vindecat de recesiune.
Marii analiºti economici au identificat cauzele
declanºãrii crizei, dar,
în ceea ce priveºte soluþiile de ieºire, ace-

stea încã nu au un caracter unitar.
Un lucru este cert, fiecare þarã
încearcã, prin metode proprii, sã
depãºeascã momentele negre ale
economiei”.
Domnia sa spune cã cei 20 de ani
de democraþie au fost insuficienþi
pentru a finaliza procesul de privatizare în România, insuficienþi pentru
a crea o piaþã lichidã, insuficienþi
pentru a atrage ºi menþine investitorii strãini.
Cristina Chiriac declarã: “Fondul
Proprietatea reprezintã, la ora actualã, unul dintre cele mai importante

fonduri de investiþii din Europa
Centralã ºi de Est ºi poate fi o pârghie importantã în dezvoltarea economiei româneºti, bineînþeles cu
anumite condiþii. Elementul esenþial
- transparenþa decizionalã ºi management corect!
Fac parte din acea categorie a
românilor care se bucurã cã sunt
români ºi îmi doresc ca valorile sã
rãmânã în România, de aceea cred
cã Fondul Proprietatea trebuie, dacã
se poate, sã fie listat numai la Bursa
de Valori Bucureºti.
La preluarea managementului

Fondului Proprietatea de cãtre Franklin Templeton, administratorul a
declarat cã va sprijini ºi dezvoltarea
pieþei de capital din România, din
pãcate însã propunerea fãcutã acum
de listare dualã a Fondului la Bursa
din Varºovia aratã cã administratorul se comportã ca un politician abil,
dorind mai degrabã dezvoltarea pieþei de capital din Polonia!
Autoritãþile române ºi Bursa de
Valori din Bucureºti trebuie sã depunã toate eforturile legale pentru a
pãstra în aceastã perioadã Fondul
Proprietatea exclusiv la BVB!”. n

Ø 15 ianuarie 2013
Reevaluarea Hidroelectrica a urcat
valoarea unitarã a activului net al Fondului Proprietatea (FP) la
1,13 lei, la
sfârºitul anului trecut,
depãºind astfel valoarea nominalã,
ceea ce va permite distribuirea de
dividende.
În 2012, Fondul Proprietatea a
avut un profit net de 567 milioane
lei, cu 4,25% mai ridicat decât cel
de 543,8 milioane lei, din 2011. n
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TEMPLETON VERSUS SFÎRÃIALÃ
Peste 50 de procese au fost intentate de avocatul
Ioana Sfîrãialã Fondului Proprietatea, acþionar
al Fondului Proprietatea, pe motiv cã Franklin
Templeton nu ar fi administrator de drept al
fondului, în urma unei greºeli din 2010 a fostei
conduceri.
Deºi Franklin Templeton a câºtigat câteva lupte
la Tribunal, Ioana Sfîrãialã a obþinut o victorie

cu greutate, în luna octombrie 2012, când Curtea
de Apel Bucureºti a decis irevocabil anularea
unei hotãrâri AGA a Fondului Proprietatea (FP)
din septembrie 2010, prin care a fost modificat
statutul, pentru ca ulterior compania Franklin
Templeton sã fie numitã administrator al FP.
Curtea a menþinut, astfel, decizia Tribunalului
Bucureºti, din 21 decembrie 2011, care a

constatat nulitatea absolutã a hotãrârilor AGA
Fondului Proprietatea din data de 6 septembrie
2010.
Evident în opoziþie, Rob Graham, Assistant Chief
Counsel Europe, Middle East & Africa Franklin
Templeton, ºi avocatul Ioana Sfârãialã au
rãspuns întrebãrilor ziarului BURSA legate de
litigiile din instanþã.

Rob Graham: “Cazurile Ioanei
Sfîrãialã - abuzive faþã de sistemul
de justiþie”

Ioana Sfîrãialã: “Fondul Proprietatea
a revenit la situaþia anterioarã datei
de 6 septembrie 2010”

F

P

ranklin Templeton doreºte
ca procesele cu Ioana Sfîrãialã sã se încheie cât mai repede cu putinþã, pentru a înlãtura
orice interferenþã cu operaþiunile
Fondului Proprietatea, potrivit lui
Rob Graham, Assistant Chief Counsel Europe, Middle East & Africa Franklin Templeton.
Domnia sa ne-a declarat: “Suntem, în special, interesaþi sã reuºim
sã punem în aplicare decizia acþionarilor din luna aprilie 2012, pentru
începerea programului de rãscumpãrare. Aceastã decizie a primit
aprobarea covârºitoare a acþionarilor, dar nu poate fi pusã în aplicare
pânã când nu este publicatã de cãtre
Registrul Comerþului. Registrul nu a
fãcut acest lucru pentru cã doamna
Sfîrãialã a formulat cereri de intervenþie împotriva înregistrãrii, iar actualele reguli ale Registrului ne cer
sã trecem prin instanþã, pentru a arãta cã obiecþia ei este lipsitã de temei,
fapt care presupune timp. Întârzierea implementãrii deciziei privind
rãscumpãrãrile este costisitoare
pentru Fond, în sensul pierderii de
profituri, având în vedere cã rãscumpãrãrile ar genera un câºtig de
pe urma actualului discount al preþului de piaþã faþã de VAN (n.r. valoarea activului net)”.

Reprezentantul FT
spune cã multe dintre
cazurile demarate de
partea litigantã (n.r.
Ioana Sfîrãialã) sunt
repetitive ºi, în opinia sa,
“abuzive faþã de sistemul
de justiþie ºi faþã de
sistemul Registrului
Comerþului.

Graham: “Cãutãm sã
obþinem plata în întregime
a tuturor cheltuielilor de
judecatã din partea pãrþii
litigante”
Reprezentantul FT spune cã
multe dintre cazurile demarate de
partea litigantã (n.r. Ioana Sfîrãialã) sunt repetitive ºi, în opinia sa,
“abuzive faþã de sistemul de justiþie ºi faþã de sistemul Registrului
Comerþului”.
Rob Graham ne-a declarat: “Deºi
a fost amendatã
de Tribunal, partea litigantã a recuzat constant
judecãtorii, adesea de mai multe
ori în cadrul aceluiaºi dosar, pe
baze care nu sunt
justificate ºi motivate ºi prin care
pur ºi simplu se
pierde timp cu
termenele stabilite pentru recuzare ºi se
întârzie finalizarea procesului. În mod similar, partea litigantã a contestat
înregistrarea mai multor decizii
ale acþionarilor. Suntem convinºi
cã tribunalele româneºti vor lua
decizii bune, protejând toþi acþionarii Fondului Proprietatea, dar nu
putem prezice cu certitudine când
se vor încheia actualele cazuri sau
dacã partea litigantã va demara alte
procese în viitor. Putem sã ne confirmãm hotãrârea de a continua sã
acþionãm în cele mai bune interese
ale tuturor acþionarilor ºi cãutãm sã
obþinem plata în întregime a tuturor
cheltuielilor de judecatã din partea
pãrþii litigante în urma fiecãrui liti-

giu câºtigat”.
Potrivit domnului Graham, estimãrile cheltuielilor de judecatã au
fost incluse în prezentarea bugetului
Fondului Proprietatea, aprobat de
acþionari. Astfel, reprezentantul
Franklin Templeton nu a dorit sã
avanseze vreo cifrã privind aceste
sume.
“Din respect pentru confidenþialitatea comercialã, politica noastrã
este sã nu discutãm decât cu membrii Comitetului Reprezentanþilor
costurile privind ofertanþii indivi-

duali de servicii”, ne-a precizat
domnia sa, adãugând: “Totuºi, Fondul încearcã recuperarea tuturor
cheltuielilor de judecatã în urma fiecãrei decizii favorabile ºi, în fiecare
dintre aceste cazuri, am raportat decizia instanþei, inclusiv suma acordatã”.
Potrivit juristului, pânã în acest
moment, instanþa a acordat Fondului recuperarea cheltuielilor de judecatã în trei dosare ºi a obligat
partea litigantã sã plãteascã suma
de 177.584,58 lei, pentru care existã acþiune de executare silitã în
curs. n

rincipalul efect al Hotãrârii
Curþii de Apel Bucureºti
este acela al revenirii Fondului la situaþia anterioarã datei de
06.09.2010, iar cea mai importantã
consecinþã este revenirea la sistemul votului plafonat ºi la sistemul
dualist de conducere a societãþii,
potrivit avocatului Ioana Sfîrãialã,
acþionarul minoritar FP care câºtigat, în instanþã, anularea deciziilor
AGA prin care Franklin Templeton a fost numit administrator FP.
Ioana Sfîrãialã ne-a precizat: “Un

alt efect la fel de important al anulãrii Hotãrârilor AGA din 06.09.2010
este invalidarea Avizului 34 din
18.10.2010 dat de Comisia Naþionalã a Valorilor Mobiliare prin care
Fondul Proprietatea devenea «alt organism de plasament colectiv de tip
special, înfiinþat sub forma unei societãþi de investiþii de tip inchisã».
Aºa cum rezultã din Aviz, acesta îºi
înceteazã aplicabilitatea în cazul în
care AGEA convocatã în data de
06.09.2010 în vederea numirii ca
administrator unic al Fondului Proprietatea a lui Franklin Templeton
nu este aprobatã.

Or, prin anularea Hotãrârii AGEA
2/06.09.2010 prin care a fost numit
Franklin Templeton ca administrator, avizul CNVM menþionat îºi
înceteazã aplicabilitatea, ceea ce
înseamnã cã Fondul Proprietatea nu
mai este AOPC sub forma unei societãþi de investiþii de tip închis.
Acest aviz a fost de asemenea atacat solicitându-se sã se constate lipsa lui de valabilitate”.
Potrivit avocatului citat, o a treia
consecinþã a Hotãrârii Curþii de
Apel Bucureºti este aceea cã, în decembrie, Tribunalul Bucureºti a
dispus radierea
lui Franklin
Te mp l e t o n c a
administrator al
Fondului Proprietatea din Registrul Comerþului ºi, totodatã,
revenirea la actul constitutiv
anterior datei de
06.09.2010:
“Menþionez cã
Franklin Templeton este înregistrat ca administrator al Fondului Proprietatea doar în baza Hotãrârii
2/06.09.2010, anulate de Curtea de
Apel Bucureºti.
Aceasta este situaþia de drept ºi
acestea sunt efectele juridice ale hotãrârii Curþii de Apel Bucureºti”.

Sfîrãialã acuzã corupþia de la
nivelul CNVM
În opinia Ioanei Sfîrãialã, singura instituþie care ar fi trebuit sã
punã în aplicare decizia Curþii în
piaþa de capital este Comisia Naþionalã de Valori Mobiliare care, potrivit avocatului, cu toate cã a fost

“Situaþia de fapt
demonstreazã corupþia
de la nivelul CNVM ºi
tratamentul
discriminatoriu ºi
aleatoriu la care sunt
supuºi diferiþii actori ai
pieþei de capital”, ne-a
declarat Ioana Sfîrãialã.
notificatã în mai multe rânduri cu
privire la hotãrârea judecãtoreascã
pronunþatã, refuzã, în mod expres
ºi declarat sã o recunoascã.
Doamna Sfîrãialã ne-a declarat:
“Situaþia de fapt demonstreazã corupþia de la nivelul CNVM ºi tratamentul discriminatoriu ºi aleatoriu
la care sunt supuºi diferiþii actori
ai pieþei de capital, pe care CNVM
ar trebui sã o reglementeze ºi ale
cãrei reguli ar trebui sã le respecte
ea însãºi în primul rând, imaginea
de ansamblu fiind al unui organism profund corupt ºi care nu
face decât sã vãmuiascã societãþile
care se regãsesc sub umbrela reglementãrilor pieþei de capital,
fãrã nici o legãturã, nici mãcar conexã, cu legea.
Nu aº putea sã apreciez când se vor
termina litigiile, probabil când unul sau
mai mulþi membri din conducerea
CNVM vor fi condamnaþi penal”.

“Legea trebuie sã fie
respectatã la fel de cãtre
toþi acþionarii, minoritari
sau majoritari”
Demersurile Ioanei Sfîrãialã au
fost intens criticate atât de reprezentanþii Franklin Temepleton, cât ºi de
unii acþionari ai Fondului, inclusiv în
cadrul Adunãrilor Generale.
(continaure în pagina 7)
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Obiectul dosarului aflat pe rolul Tribunalului Bucureºti

Stadiu

Blocarea înregistrãrii Hotãrârii AGOA nr. 22/2012 aprobatã în 27 iunie 2012 – Decizie în favoarea Fondului. În 11 decembrie 2012 instanþa s-a pronunþat în favoarea
aprobarea angajãrii de evaluatori independenþi pentru calculul VAN.
Fondului. Partea litigantã a formulat recurs.
Dosar pe rol. La primul termen de judecatã Partea litigantã a solicitat reexaminarea taxei de timbru
Cerere de intervenþie depusã de Partea litigantã la Registrul Comerþului pe care a fost obligatã sã o plãteascã. La termenul de judecatã din 20 noiembrie 2012, Partea
litigantã a formulat cerere de incompatibilitate a judecãtorului care judecã acest dosar. Instanþa a
prin care i-a solicitat neînregistrarea deciziei instanþei pronunþate în
trimis cauza la Completul C28F pentru soluþionarea cererii. În 11 decembrie 2012, exceptia
dosarul nr. 26255/3/2012, prin care Tribunalul Bucureºti a decis în
incompatibilitãþii a fost respinsã. În data de 8 ianuarie 2013 a fost ultimul termen în acest dosar.
favoarea Fondului.
Instanþa urmeazã sã se pronunþe în acest dosar în data de 15 ianuarie 2013.
Dosar pe rol. În 9 octombrie 2012, Tribunalul Bucureºti a respins cererea Fondului. Faptele
Blocarea înregistrãrii:
prezentate sunt similare cu cele din dosarele 26251/3/2012 ºi 26254/3/2012. În 24
octombrie
2012 Fondul a formulat recurs împotriva deciziei instanþei, chiar dacã Fondul nu a
- Hotãrârii AGEA nr.3/25.04.2012 pentru aprobarea
primit
încã motivarea deciziei. La termenul de judecatã din 5 decembrie 2012, Curtea de Apel
diminuãrii capitalului social al SC Fondul Proprietatea SA.
Bucureºti a stabilit un nou termen de judecatã pentru 16 ianuarie 2013 la solicitarea Pãrþii litigante.
Blocarea înregistrãrii:
- Hotãrârii AGOA nr.16/25.04.2012 pentru adoptarea
contractului de administrare a investiþiilor,
- Hotârârii AGOA nr. 17/25.04.2012 pentru ratificarea tuturor actelor Decizie în favoarea Fondului. În 11 decembrie 2012 instanþa s-a pronunþat în favoarea
legale incheiate de FTIML Bucureºti în calitate de administrator
Fondului. Partea litigantã a formulat recurs.
unic al Fondului în perioada 06.09.2010 – 24.04.2012,
- Hotãrârii AGOA nr. 18/25.04.2012 pentru adoptarea actelor
legale încheiate de FTIML Bucureºti în calitate de administrator
unic al Fondului în perioada 06.09.2010 – 24.04.2012.
Blocarea înregistrãrii:
- Hotãrârii AGOA nr. 9/25.04.2012 pentru aprobarea raportului anual
de activitate al administratorului unic pentru anul 2011 ºi a situaþiilor Dosar pe rol. Hotãrâre în favoarea Fondului. În 23 octombrie 2012, Tribunalul Bucureºti a decis în
financiare aferente anului 2011
favoarea Fondului ºi a dispus înregistrarea la Registrul Comerþului a Hotãrârilor AGOA nr. 9, 10, 11
- Hotãrârii AGOA nr. 10/25.04.2012 pentru aprobarea distribuirii
ºi 12 din 25 aprilie 2012. Hotãrârile AGOA nr. 9, 10, 11 ºi 12 din 25 aprilie 2012 nu au fost
dividendelor aferente anului financiar 2011,
înregistrate la Registrul Comerþului la data prezentului raport deoarece dosarul în original nu a
- Hotãrârii AGOA nr. 11/25.04.2012 pentru ratificarea Hotãrârilor fost retransmis Registrului Comerþului. Partea litigantã a formulat recurs împotriva deciziei.
AGOA nr. 8 ºi 9 din 6 septembrie 2010,
- Hotãrârii AGOA nr. 12/25.04.2012 pentru adoptarea Hotãrârilor
AGOA nr. 8 ºi 9 din 6 septembrie 2010.
Cerere de intervenþie formulatã de Partea litigantã pentru blocarea
înregistrãrii Hotãrârii AGEA nr. 12 din 23 noiembrie 2012 privind
Dosar pe rol. În 6 decembrie 2012, instanþa a amânat judecata pentru 17 ianuarie 2013.
prelungirea termenului limitã pentru listarea secundarã.
Cerere de intervenþie formulatã de Partea litigantã pentru blocarea
menþionãrii la Registrul Comerþului a Hotãrârii AGEA nr. 12 din 23
Dosar pe rol. În data de 20 decembrie 2012 instanþa a dispus trimiterea acestui dosar spre
nov. 2012 pentru prelungirea termenului limitã pentru listarea
conexare cu dosarul nr. 46287/3/2012.
secundarã.
Acþiune în anulare a Hotãrâri AGEA nr. 1 din 4 aprilie 2012 privind
aprobarea, în principiu, a listãrii secundare a Fondului pe Bursa de Valori
Aceasta este primul termen de judecatã.
din Varºovia ºi a Hotãrârii AGEA nr. 2 din 4 aprilie 2012 privind
aprobarea Actului constitutiv al Fondului.

Urmãtorul
termen
15 ianuarie
2013
15 ianuarie
2013

16 ianuarie
2013

16 ianuarie
2013

17 ianuarie
2013

17 ianuarie
2013
17 ianuarie
2013
18 ianuarie
2013

Dosar pe rol. Tribunalul Bucuresti a decis sã suspende aceastã cauzã pânã la data la care hotãrârea
în dosarul nr. 40739/3/2010 va deveni irevocabilã. Acesta este primul termen de judecatã dupã
Acþiune în anulare a hotãrârii Adunãrii Generale Extraordinare
suspendare. În noiembrie 2012, Manchester Securities, un acþionar semnificativ al Fondului, a formulat 21 ianuarie
a Acþionarilor de modificare a Actului Constitutiv aprobat de
cerere de intervenþie în interesul Fondului în dosarul nr. 7548/3/2012 solicitând instanþei sã
2013
acþionari la data de 29 noiembrie 2010.
respingã cererea Pãrþii litigante. La termenul de judecatã din 19 noiembrie 2012, instanþa a amânat
judecata pentru soluþionarea cererii de recuzare formulatã de Fond.
Dosar pe rol. În 26 septembrie 2012 instanþa a respins argumentele Pãrþii litigante, dar a respins ºi
cererea Fondului datoritã faptului cã Fondul a folosit un formular greºit când a formulat
Blocarea înregistrãrii Hotãrârii AGEA nr.11/2012 aprobatã în 27
cererea cãtre Registrul Comerþului. Acest formular a fost cel indicat de Registrul Comerþului. În 12 22 ianuarie
octombrie 2012, Fondul a formulat recurs împotriva deciziei instanþei pentru a rezolva conflictul
iunie 2012 – aprobarea planului de listare secundarã.
2013
aparent între interpretarea instanþei ºi cea a Registrului Comerþului. Curtea de Apel Bucureºti a
stabilit primul termen de judecatã în 22 ianuarie 2013.
Cerere de intervenþie formulatã de Partea litigantã în faþa Registrului
Dosar
pe
rol.
La
termenul
de
judecatã
din
8
ianuarie
2013
Dan
Cristian
Barbulescu
a
formulat
Comerþului pentru a bloca înregistrarea Hotãrârii AGOA nr. 28/2012
22 ianuarie
cerere de intervenþie în favoarea Pãrþii litigante. La solicitarea Pãrþii litigante, instanþa a amânat
aprobatã în 23 noiembrie 2012 - reaprobarea contractului de
2013
judecata pentru soluþionarea cererii de reexaminare a taxei de timbru.
administrare.
Cerere de intervenþie formulatã de Partea litigantã în faþa Registrului
Dosar pe rol. Judecata a fost amânatã deoarece în 18 decembrie 2012 Dan Cristian Bãrbulescu a
Comerþului pentru a bloca înregistrarea Hotãrârii AGOA nr. 31/2012
formulat cerere de intervenþie în favoarea Pãrþii litigante. În data de 8 ianuarie 2013, Tache Cornelia 22 ianuarie
aprobatã în 23 noiembrie 2012 – ratificarea numirii membrilor
2013
a formulat cerere de intervenþie în acest dosar. Instanþa a amânat cauza din motive procedurale.
Comitetului Reprezentanþilor.
Cerere de intervenþie formulatã de Partea litigantã în faþa Registrului
Dosar pe rol. Instanþa a amânat judecata întrucât Partea litigantã a solicitat reexaminarea taxei de
Comerþului pentru a bloca înregistrarea Hotãrârii AGEA nr.
timbru. În data de 8 Ianuarie 2013, instanþa a înaintat dosarul Completului 32 pentru soluþionarea
16/2012 aprobatã în 23 noiembrie 2012 – readoptarea hotãrârilor
cererii de reexaminare a taxei de timbru.
AGEA.
Dosar pe rol. Hotãrâre în favoarea Fondului. În 15 octombrie 2012, Tribunalul Bucureºti a decis
Blocarea înregistrãrii Hotãrârii AGEA nr. 2/04.04.2012 privind aprobarea în favoarea Fondului ºi a dispus menþionarea în Registrul Comerþului a Hotãrârii AGEA nr. 2
unor modificãri ale Actului Constitutiv ºi aprobarea Actului Constitutiv
din 4 aprilie 2012. Partea litigantã a formulat recurs împotriva deciziei Tribunalului Bucureºti. La
actualizat al Fondului.
termenul de judecatã din 21 noiembrie 2012, Curtea de Apel a amânat cauza pentru a da
posibilitatea pãrþilor sã studieze documentaþia ºi pentru soluþionarea cererii de recuzare.
Cerere de intervenþie formulatã de Partea litigantã în faþa Registrului
Comerþului pentru a bloca înregistrarea Hotãrârii AGOA nr. 30/2012
Dosar pe rol. La primul termen de judecatã Partea litigantã a solicitat reexaminarea taxei de timbru.
aprobatã în 23 noiembrie 2012 – readoptarea încetãrii mandatului
membrilor Consiliului de Supraveghere ºi cei ai Directoratului.

22 ianuarie
2013

23 ianuarie
2013

23 ianuarie
2013

Obiectul dosarului aflat pe rolul Tribunalului Bucureºti

Stadiu

Urmãtorul
termen

Cerere de intervenþie formulatã de Partea litigantã în faþa Registrului
Comerþului pentru a bloca înregistrarea Hotãrârii AGOA nr.
29/2012 aprobatã în 23 noiembrie 2012 – ratificarea încetãrii
mandatelor membrilor Consiliului de Supraveghere ºi ai Directoratului.

Dosar pe rol. Judecata a fost amânatã deoarece in 19 decembrie 2012 Dan Cristian Bãrbulescu a
formulat cerere de intervenþie în favoarea Pãrþii litigante. În data de 9 ianuarie 2013, Tache Cornelia 23 ianuarie
a formulat cerere de intervenþie în acest dosar. Instanþa a amânat cauza din motive
2013
procedurale.
Dosar pe rol. Judecata a fost amânatã deoarece in 19 decembrie 2012 Dan Cristian Bãrbulescu a
Cerere de intervenþie formulatã de Partea litigantã în faþa Registrului
formulat cerere de intervenþie în favoarea Pãrþii litigante. În data de 9 ianuarie 2013, Tache Cornelia 23 ianuarie
Comerþului pentru a bloca mentionarea Hotãrârii AGOA nr.
a formulat cerere de intervenþie în acest dosar. Instanþa a amânat cauza din motive
2013
33/2012 aprobatã în 23 noiembrie 2012 – ratificarea hotãrârilor AGOA.
procedurale.
Cerere de intervenþie formulatã de Partea litigantã în faþa Registrului
Dosar pe rol. În 10 ianuarie 2013 instanþa a acordat un nou termen pentru data de 24 Ianuarie
24 ianuarie
Comerþului pentru a bloca înregistrarea Hotãrârii AGOA nr. 34/2012
2013.
2013
aprobatã în 23 noiembrie 2012 – readoptarea Hotãrârilor AGOA
Cerere de intervenþie formulatã de Partea litigantã pentru blocarea
înregistrãrii Hotãrârii AGEA nr. 14 din 23 noiembrie 2012 pentru
ratificarea Actului constitutiv.
Cerere de intervenþie formulatã de Partea litigantã pentru blocarea
înregistrãrii la Registrul Comerþului a Hotãrârii AGOA nr. 31 din 23
noiembrie 2012 privind ratificarea numirii membrilor Comitetului
Reprezentanþilor.

Dosar pe rol. În 10 ianuarie 2013 instanþa a acordat un nou termen pentru data de 24 Ianuarie
2013.

24 ianuarie
2013

Dosar pe rol. În 10 ianuarie 2013 instanþa a acordat un nou termen pentru data de 24 Ianuarie
2013.

24 ianuarie
2013

Dosar pe rol. În 20 decembrie 2012 instanþa a acordat un nou termen pentru 10 ianuarie 2013 ºi a
Cerere de intervenþie formulatã de Partea litigantã. Fondul nu a primit decis cã Fondul nu este parte în acest dosar întrucât este o chestiune proceduralã. Drept urmare,
24 ianuarie
nici citaþie, nici documente în acest dosar.
Fondul nu va mai actualiza informaþiile referitoare la acest dosar. În data de 10 Ianuarie 2013,
2013
instanþa a acordat un nou termen pentru data de 24 Ianuarie 2013.
Dosar pe rol. În 19 septembrie 2012 instanþa a respins argumentele Pãrþii litigante, dar a respins ºi
cererea Fondului datoritã faptului cã Fondul a folosit un formular greºit când a formulat
Blocarea înregistrãrii Hotãrârii AGOA nr.19/2012 aprobatã în 27 cererea cãtre Registrul Comerþului. Acest formular a fost cel indicat de Registrul Comerþului. În 12 25 ianuarie
iunie 2012 – aprobarea bugetului pentru listarea secundarã.
octombrie 2012, Fondul a formulat recurs împotriva deciziei instanþei pentru a rezolva conflictul
2013
aparent între interpretarea instanþei ºi cea a Registrului Comerþului. Curtea de Apel Bucureºti a
stabilit primul termen de judecatã în 25 ianuarie 2013.
Cerere de intervenþie formulatã de Partea litigantã în faþa Registrului
Dosar pe rol. În data de 11 ianuarie 2013 instanþa a acordat un nou termen de judecatã pentru data 25 ianuarie
Comerþului pentru a bloca înregistrarea Hotãrârii AGEA nr. 27/2012
de 25 Ianuarie 2013.
2013
aprobatã în 23 noiembrie 2012 – ratificarea Contractului de Administrare.
Cerere de intervenþie formulatã de Partea litigantã pentru blocarea
înregistrãrii Hotãrârii AGEA nr. 13 din 23 noiembrie 2012 pentru
confirmarea Actului constitutiv.
Cerere de intervenþie formulatã de Partea litigantã în faþa Registrului
Comerþului pentru a bloca înregistrarea Hotãrârii AGEA nr. 15/2012
aprobatã în 23 noiembrie 2012 – ratificarea hotãrârilor AGEA.
Cerere de intervenþie formulatã de Partea litigantã pentru blocarea
înregistrãrii la Registrul Comerþului a Hotãrârii AGOA nr. 24 din 23
noiembrie 2012 pentru numirea Deloitte Audit SRL ca auditor financiar al
Fondului. Fondul nu a primit citaþie sau documentaþie în acest dosar.
Fondul a demarat acest litigiu pentru recuperarea cheltuielilor de judecatã.

Blocarea înregistrãrii Hotãrârii AGOA nr. 10 din 25 aprilie 2012
pentru aprobarea distribuirii dividendelor aferente anului financiar 2011.

Blocarea înregistrãrii:
- Hotãrârii AGEA nr.9/25.04.2012 pentru ratificarea Actului
Constitutiv al Fondului cu modificãrile subsecvente,
- Hotãrârii AGEA nr.10/25.04.2012 pentru aprobarea Actului
Constitutiv al Fondului cu modificãrile subsecvente.
Cerere de intervenþie formulatã de Partea litigantã pentru blocarea
înregistrãrii la Registrul Comerþului a Hotãrârii AGOA nr. 36 din 23
noiembrie 2012 privind readoptarea tuturor documentelor legale.
Acþiune în anulare a hotãrârii AGEA nr. 3/25 aprilie 2012 privind
diminuarea capitalului social subscris al Fondului ºi modificarea Actului
constitutiv.
Partea litigantã a solicitat instanþei convocarea Adunãrii Generale a
Acþionarilor Fondului pentru:
- Aprobarea situaþiilor financiare anuale pentru anii 2010 ºi 2011;
- Prezentarea Raportului anual al Directoratului pentru anii 2010
ºi 2011;
- Prezentarea Raportului de audit pentru anii 2010 ºi 2011;
- Aprobarea bugetului Fondului pentru exerciþiul financiar 2012;
- Completarea numãrului statutar al membrilor Consiliului de
Supraveghere al Fondului;
- Aprobarea repartizãrii profitului net aferent anului 2011 ºi
stabilirea dividendului brut pentru 2011; Aprobarea stabilirii unei
date de înregistrare.

Dosar pe rol. La primul termen de judecatã Partea litigantã a formulat cerere de recuzare a
judecãtorului. În data de 19 decembrie 2012, cererea de recuzare a fost respinsã. În data de 11
ianuarie 2013 instanþa a acordat un nou termen de judecatã pentru data de 25 Ianuarie 2013.
Dosar pe rol. La primul termen de judecatã Partea litigantã a solicitat reexaminarea taxei de timbru.
În data de 11 Ianuarie 2013 Dan Cristian Barbulescu a formulat cerere de interventie in favoarea
Pãrþii litigante. Instanþa a amânat cauza din motive procedurale.
Dosar pe rol. Judecarea cauzei a fost amânatã deoarece Partea litigantã a solicitat reexaminarea
taxei de timbru. La termenul din data de 21 decembrie 2012, instan?a a respins cererea de
reexaminare. Instan?a a acordat un nou termen în acest dosar pentru data de 25 Ianuarie 2013.
Dosar pe rol. La termenul de judecatã din 13 decembrie 2012 instanþa a amânat judecata pentru 31
ianuarie 2013.
Hotãrâre în favoarea Fondului. În 23 octombrie 2012, Tribunalul Bucureºti a decis în favoarea
Fondului ºi a dispus înregistrarea la Registrul Comerþului a Hotãrârii AGOA nr. 10 din 25 aprilie 2012
pentru aprobarea distribuirii dividendelor aferente anului financiar 2011. Hotãrârea AGOA nr. 10 din 25
aprilie 2012 nu a fost înregistratã la Registrul Comerþului la data prezentului raport deoarece dosarul în
original nu a fost retransmis Registrului Comerþului. În data de 16 Octombrie 2012 instanþa a
dispus conexarea acestui dosar la dosarul nr. 15963/3/2012. Partea litigantã a formulat recurs în acest
dosar, primul termen de judecatã fiind fixat pentru data de 4 Februarie 2013.
Dosar pe rol. Hotãrâre în favoarea Fondului; Partea litigantã a formulat recurs. În 10 iulie 2012,
Tribunalul Bucureºti a decis în favoarea Fondului ºi a dispus înregistrarea la Registrul Comerþului a
Hotãrârilor AGEA nr.9 ºi 10 din 4 aprilie 2012. Partea litigantã a formulat cerere de îndreptare a
deciziei pentru erori care a fost respinsã de Tribunalul Bucureºti în 27 noiembrie 2012. Partea
litigantã a formulat recurs împotriva deciziei Tribunalului Bucureºti. În data de 9 ianuarie 2013,
Partea litigantã a depus mai multe înscrisuri în susþinerea recursului.
Dosar pe rol. În 13 decembrie 2012 instanþa a acordat un nou termen pentru 10 ianuarie 2013. În
luna ianuarie 2013, Manchester Securities, un acþionar semnificativ al Fondului, a formulat o cerere
de intervenþie în interesul Fondului în ds. nr. 46761/3/2012, solicitând instanþei sã respingã cererea
formulatã de Partea litigantã. În 10 Ianuarie 2013 instanþa a acordat un nou termen de judecatã
pentru data de 7 Februarie 2013.

25 ianuarie
2013
25 ianuarie
2013
25 Ianuarie
2013
31 ianuarie
2013

4 Februarie
2013

6 februarie
2013

7 februarie
2013

Dosar pe rol. În data de 11 Ianuarie 2013 instanþa a acordat un nou termen pentru data de 8
Februarie 2013.

8 februarie
2013

Dosar pe rol. La termenul de judecatã din 3 decembrie 2012, Partea litigantã a arãtat cã aceasta
înþelege sã se judece cu: Fondul Proprietatea, Statul Român reprezentat de Ministerul Finanþelor
Publice, Guvernul României ºi Comisia Naþionalã a Valorilor Mobiliare, fãrã a depune documente în
susþinerea cererii. Având în vedere cererea formulatã de Partea litigantã, instanþa a amânat
judecata pentru 14 ianuarie 2013 pentru a da posibilitatea tuturor pârâþilor sã îºi pregãteascã
apãrãrile. În data de 14 ianuarie 2013 instanþa a fixat un nou termen de judecatã pentru data de 11
Februarie 2013.

11
Februarie
2013
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ACTIONARI
CITY OF LONDON:

“FP, succes în
atragerea investitorilor
strãini la BVB”

Mark Dwyer

ondul Proprietatea a înregistrat un succes clar în
atragerea de investiþii strãine la Bursa de Valori Bucureºti (BVB) ºi, implicit, în þara
noastrã, considerã Mark Dwyer, responsabil pentru investiþiile în FP
în cadrul City of London Investment Management (CLIM).
Acest succes este reliefat de procentul pe care investitorii îl deþin
din capitalul social al fondului, care
a crescut de la 25%, la listarea din

F

ianuarie 2011, la 60%, în prezent,
aratã domnia sa.
City of London deþine participaþii
la fond de la finele anului 2010 ºi
este bucuros cã a participat la dezvoltarea pieþei de capital din þara noastrã, potrivit lui Mark Dwyer.
“Considerãm cã implicarea «Franklin Templeton» (FT) a reprezentat
un factor pozitiv în privinþa elementelor de guvernanþã corporativã ºi
remarcãm cã acesta continuã sã se
implice, în mod constructiv, alãturi

de autoritãþile de reglementare, guvern ºi companiile de stat, pentru a
urmãri o agendã de care va beneficia, în cele din urmã, România, în
ansamblul ei”, ne-a declarat reprezentantul CLIM. “FT” a avut un rol
important în atragerea de investitori
strãini în Fondul Proprietatea, prin
reputaþia sa de companie de top de
administrare de active din pieþe
emergente, având standarde de transparenþã înalte, o guvernanþã corporativã bunã ºi eforturi puternice de
promovare pe plan internaþional a
fondului, a adãugat Mark Dwyer.
Managerul de investiþii ne-a precizat cã, în viziunea City of London, existã patru aspecte unde, deºi
s-au înregistrat anumite progrese,
investitorii strãini ar dori sa vadã
realizãri suplimentare, care, dacã
s-ar realiza, ar putea atrage fluxuri
investiþionale mai mari în þara noastrã. Aceste aspecte privesc restructurarea mai rapidã a companiilor de stat, în vederea îmbunãtãþirii
guvernanþei corporative, a managementului, productivitãþii ºi profitabilitãþii, continuarea dereglementãrii pieþelor locale de energie, îmbu-

nãtãþirea sistemului judiciar, pentru
a evita litigii cu caracter tehnic care
consumã timp, ºi un accent mai
mare care sã fie pus pe procesul de
privatizare, cu respectarea termenelor anunþate.
“CLIM considerã cã România are
potenþialul de a deveni o foarte pu-

ternicã forþã economicã în regiunea
Europei de Est – o forþã de muncã
foarte bine pregãtitã, o bancã centralã bine vãzutã ºi puternicã ºi un
guvern orientat cãtre reformã, având
un mandat clar, reprezintã elemente
de bun augur pentru viitor”, a conchis Mark Dwyer. n

TOP 20 DEÞINERI ALE FONDULUI:
% capitalul social,
deþinut de FP

VAN (mil EUR)

% VAN

OMV Petrom SA

20,10%

987.812.595,38

35,23%

Romgaz SA

15,00%

285.965.523,25

10,20%

Complexul Energetic Oltenia SA

Numele Companiei

21,50%

237.159.962.61

Nuclearelectrica SA

9,70%

109.776.009,38

3,92%

Enel Distribuþie Banat SA

24,10%

98.266.952,41

3,50%

8,46%

E.ON Moldova Distribuþie SA

22,00%

88.189.947,00

3,15%

Enel Distribuþie Muntenia SA

12,00%

75.894.478,50

2,71%

GDF Suez Energy România

12,00%

74.923.487,53

2,67%

Transgaz SA

15,00%

73.962.145,11

2,64%

CN Aeroporturi Bucureºti SA

20,00%

71.123.810.80

2,54%

Enel Distribuþie Dobrogea SA

24,10%

66.497.988.39

2,37%

Electrica Distribuþie Muntenia Nord SA

22,00%

60.646.656.95

2,16%

Electrica Distribuþie Transilvania Sud SA

22,00%

44.696.715,59

1,59%

Electrica Distribuþie Transilvania Nord SA

22,00%

41.692.585,33

1,49%

BRD - Groupe Societe Generale

3,60%

40.379.333,74

1,44%

Alro SA

10,20%

36.015.477,13

1,28%

E.ON Gaz Distribuþie SA

12,00%

31.611.689,66

1,13%

Transelectrica SA

13,50%

26.412.844,46

0,94%

Raiffeisen Bank Internaþional AG

0,40%

24.057.696,92

0,86%

Societatea Naþionalã a Sãrii Salrom

49,00%

21.608.863,40

0

LA SFÂRªITUL LUI 2012

Strãinii deþineau peste 60% din FP
I
nvestitorii instituþionali strãini deþineau, la sfârºitul anului
trecut, 54,6% din drepturile de
vot la Fondul Proprietatea, în timp
ce persoanele fizice nerezidente
deþineau 6,33%, fãcând ca ponderea strãinilor în totalul drepturilor
de vot sã depãºeascã 60%.
Persoanele fizice cu cetãþenie
românã aveau aproape 29,2% din
drepturile de vot, iar acþionarii instituþionali din þara noastrã
9,84%. Ministerul Finanþelor Publice mai deþine doar 0,022% din
drepturi.
Cel mai mare acþionar al FP
este fondul american de hedging
“Elliott Associates”, care deþine
15,33% din acþiuni, prin intermediul “Manchester Securities”.
“Elliott Associates”, care este
controlat de cãtre omul de afaceri
american Paul Elliott Singer,
este celebru în lumea financiarã

pentru faptul cã a cumpãrat titluri
de datorie ale Peru pentru 20 de
milioane de dolari ºi a primit 58
de milioane de dolari în urma
unei decizii judecãtoreºti. Principala strategie de investiþii a
companiei constã în cumpãrarea
“distressed debt” (datorie cu risc
ridicat de neplatã), urmatã de
vânzarea la preþuri mai mari sau
de obþinerea plãþii datoriei în
urma unor procese. De asemenea, acesta cumpãrã acþiuni la
c o mp a n i i c e u r me a z ã s ã f i e
vândute, astfel încât sã obþinã
preþuri mai mari în urma tranzacþiilor. Paul Singer a declarat, cu
ocazia unei conferinþe, cã investiþia în “distressed debt” oferã o
mai mare siguranþã cã poate genera venituri bune pentru investitori, decât achiziþia de acþiuni
ºi obligaþiuni.
Tribunalul din New York a decis,

în luna noiembrie a anului trecut, cã
Argentina trebuie sã plãteascã 1,3
miliarde dolari cãtre fondurile de
hedging care au refuzat restructurarea datoriei statului latino-american, în urma intrãrii în incapacitate

de platã în anul 2001. Grupul de
fonduri este condus de cãtre “Elliott
Associates”.
Al doilea acþionar, ca mãrime, al
FP este compania britanicã “City of
London”, care deþine 9,43% din ca-

pitalul social, sub formã de acþiuni
propriu-zise (4,18%) ºi warranturi
emise de RBS pentru 5,25% din titluri.
Numãrul de acþionari ai FP era, la
finele anului trecut, de 9.363. n

Ioana Sfîrãialã:
“Fondul
Proprietatea a
revenit la situaþia
anterioarã datei
de 6 septembrie
2010”
(urmare din pagina 6)
“Problema care se pune nu este sã
fii de partea a unei persoane sau a
alteia. Interesul fiecãrui acþionar ar
trebui sã fie acela ca o societate sã
fie condusã ºi sã îºi desfãºoare activitatea în mod legal, iar faptul cã
niºte acþionari, indiferent de participarea pe care o au la capitalul social,
au decis sã conducã societatea în
mod ilegal, nu poate sã facã acest
demers nici legitim ºi nici legal”,
apreciazã Ioana Sfîrãialã.
Domnia sa considerã cã legea trebuie sã fie respectatã la fel de cãtre
toþi acþionarii, minoritari sau majoritari, iar atunci când o societate îºi
desfãºoarã activitatea nelegal, orice
acþiune care tinde la respectarea legii este binevenitã.
Ioana Sfîrãialã are un mesaj pentru oponenþii sãi: “Cred cã acþionarii
care criticã demersurile mele ar trebuie sã înþeleagã cã o revenire la vechiul act constitutiv dã mai multe
drepturi acþionarilor minoritari, pentru care a fost creat Fondul, deoarece
societãþile de investiþii strãine Ioana
care în acest mo- Sfîrãialã:
ment duc o susþi“Legea
nutã campanie de
preluare a Fon- trebuie sã
dului au dreptul fie
de vot limitat la respectatã
5% în Adunãrile la fel de
generale, ceea ce
înseamnã cã nu cãtre toþi
pot sã hotãrascã, acþionarii”.
aºa cum s-a
întâmplat pânã acum, printre altele,
vânzarea participaþiilor cele mai importante ale Fondului ºi creºterea
comisioanelor lui Franklin Templeton încasate din aceste vânzãri, acþionarii minoritari neprofitând în
nici un fel de pe urma unor astfel de
vânzãri, ba mai mult, devenind acþionari la o societate fãrã patrimoniu.
Totodatã, ar trebui sã se aibã în
vedere cã preluarea Fondului de cãtre societãþile de investiþii strãine,
proces în curs de desfãºurare, înseamnã, în realitate, preluarea a 20%
din capitalul ºi patrimoniul societãþilor de interes strategic, cum sunt
Hidroelectrica, Romgaz sau OMV
Petrom, cu alte cuvinte, confiscarea
pieþei energiei din România ºi pierderea independenþei energetice a
acesteia”. n

SITUAÞIA LITIGIILOR FONDULUI PROPRIETATEA LA DATA DE 15.01.2013
Obiectul dosarului aflat pe rolul Tribunalului Bucureºti

Stadiu

Urmãtorul
termen

21
La primul termen de judecatã din data de 10 Ianuarie 2013, Partea litiganta ºi-a precizat acþiunea în Februarie
sensul în care aceasta vizeazã anularea tuturor hotãrârilor AGA din data de 23 Noiembrie 2012.
2013
Dosar pe rol. La termenul de judecatã din 6 noiembrie 2012, instanþa a trimis dosarul la Completul 27
pentru a verifica dacã acest dosar are acelaºi obiect cu dosarul nr. 77743/3/2011. În luna ianuarie
Acþiune în anulare a Hotãrârii Adunãrii Generale Extraordinare a
martie
2013, Manchester Securities, un acþionar semnificativ al Fondului, a formulat o cerere de intervenþie în 5 2013
Acþionarilor de modificare a Actului Constitutiv aprobat de acþionari în
interesul Fondului în ds. nr. 4499/3/2012, solicitând instanþei sã respingã cererea formulatã de Partea
data de 23 noiembrie 2011.
litigantã. În 8 ianuarie 2013, instanþa a amânat judecata din motive procedurale.
Dosar pe rol. În 13 decembrie 2012 instanþa a acordat un nou termen pentru 10 ianuarie 2013. La
Acþiune în anulare a convocatorului Adunãrii Generale a
termenul din data de 10 ianuarie 2013, Partea litigantã ºi-a precizat acþiunea în sensul în care
Acþionarilor organizatã în data de 25 aprilie 2012. În data de 13
7 Martie
2013
aceasta se referã la anularea Hotãrârilor AGEA nr. 1 ºi 2 din data de 4 Aprilie 2012 ºi la anularea
decembrie 2012 Partea litigantã a menþionat cã intenþioneazã sã atace
Hotãrârii AGEA nr. 3 din data de 25 Aprilie 2012.
Hotãrârile AGA din 23 noiembrie 2012.
Fondul nu a fost citat în acest dosar. Administratorul Fondului a identificat Dosar pe rol. Partea litigantã a formulat recurs. În 29 iunie 2012, ca rezultat al unei proceduri
administrative, Tribunalul Bucureºti a decis sã respingã cererea deoarece taxa de timbru nu a
acest dosar pe pagina de internet a Tribunalului Bucureºti ºi a fost
fost integral achitatã. De pe pagina de internet a Curþii de Apel Bucureºti am fost informaþi cã
reprezentat la termenul de judecatã în 29 iunie 2012 în faþa Tribunalului
Bucureºti, fãrã a primi citaþie pentru acesta. La acest termen de judecatã a Partea litigantã a formulat recus împotriva acestei decizii. La termenul de judecatã din 21 noiembrie În aºteptare
rezultat cã dosarul a fost demarat pentru atacarea Hotãrârii AGEA de
2012, Curtea de Apel a admis recursul Pãrþii litigante ºi a trimis cauza spre rejudecare Tribunalului
modificare a Actului Constitutiv aprobat de acþionari în 23 noiembrie 2011. Bucureºti.
Fondul a demarat acest litigiu pentru recuperarea unor cheltuieli Dosar pe rol. În 10 decembrie 2012 Judecãtoria Sectorului 3 ºi-a declinat competenþa în favoarea
În aºteptare
de judecatã.
Judecãtoriei Sectorului 1.
Dosar pe rol. La primul termen de judecatã Partea litigantã a formulat cerere de recuzare a
Cerere de intervenþie formulatã de Partea litigantã pentru blocarea
judecãtorului. În 11 decembrie 2012 cererea de recuzare a fost respinsã. În data de 21 decembrie,
înregistrãrii la Registrul Comerþului a Hotãrârii AGOA nr. 26 din 23
Partea litiganta a formulat o noua cerere de recuzare ºi pãrþile vor fi din nou citate. În luna ianuarie
noiembrie 2012 pentru renumirea FTIML Sucursala Bucureºti în calitate 2013, Manchester Securities, un acþionar semnificativ al Fondului, a formulat o cerere de intervenþie În aºteptare
de Administrator Unic al Fondului.
în interesul Fondului în ds. nr. 46291/3/2012, solicitând instanþei sã respingã cererea formulatã de
Partea litigantã.
Cererea formulatã de Partea litigantã la Registrul Comerþului pentru
Decizie împotriva Fondului. În 17 decembrie 2012, Tribunalul Bucureºti a anunþat cã a
În
radierea inregistrarilor fãcute în baza Hotãrârilor AGEA 1, 2, 8 si 9 /
decis împotriva Fondului. Fondul a declarat recurs în 17 decembrie 2012.
aºteptare.
06.09.2010.
Acþiune în anulare a hotãrârilor AGA fãrã a se menþiona data la
care acestea au fost adoptate, numãrul ºi obiectul acestora.

În 18 decembrie 2012 Tribunalul Bucureºti a anunþat cã a respins cererea de menþionare în
Registrul Comerþului a hotararilor instanþelor în dosarul nr. 47039/3/2010 (referitor la anularea
Hotararilor AGA 1, 2, 8 si 9 din 6 septembrie 2010) ºi a admis cererea de menþionare a faptului cã
Partea litigantã a depus o cerere de radiere a înregistrãrilor fãcute în baza Hotãrârilor AGA nr. 1, 2,
8 ºi 9 din 6 septembrie /2010. Fondul a declarat recurs.
Atacarea înregistrãrii cererii depuse de Partea litigantã la Registrul În 18 decembrie 2012 Tribunalul Bucureºti a anunþat cã a respins cererea de intervenþie formulatã
Comerþului prin care a solicitat publicarea în Monitorul Oficial al
de Fond ºi a decis sã restituie dosarele Registrului Comerþului pentru a dispune asupra
României, Partea a IV-a a sentinþei pronunþate de Tribunalul Bucureºti în înregistrãrii hotãrârilor instanþelor în dosarul nr. 47039/3/2010 (referitor la anularea Hotãrârilor AGA
decembrie 2011.
1, 2, 8 si 9 din 6 septembrie 2010). Fondul a declarat recurs.
Blocarea înregistrãrii:
- Hotãrârii Adunãrii Generale Extraordinare a Acþionarilor
(AGEA) nr. 4/25.04.2012 pentru aprobarea programului de
rãscumparare,
- Hotãrârii AGEA nr.5/25.04.2012 pentru ratificarea Hotãrârilor
Dosar pe rol. În noiembrie 2012, Manchester Securities, un acþionar semnificativ al Fondului, a
AGEA nr. 1 ºi 2 din 6 septembrie 2010,
formulat cerere de intervenþie în interesul Fondului în ds. nr. 15964/3/2012, solicitând instanþei
- Hotãrârii AGEA nr.6/25.04.2012 pentru adoptarea Hotãrârilor
sã dispunã înregistrarea hotãrârilor acþionarilor. La termenul de judecatã din 21 decembrie 2012
AGEA nr. 1 ºi 2 din 6 septembrie 2010,
Partea litigantã a formulat douã cereri de recuzare ºi pãrþile vor fi din nou citate. În data de 7
- Hotãrârii AGEA nr.7/25.04.2012 pentru ratificarea tuturor
ianuarie 2013, instanþa a înaintat dosarul Completului 17 în vederea soluþionãrii cererii de
hotãrârilor AGEA adoptate în perioada 06.09.2010 –
recuzare.
24.04.2012 (altele decât Hotãrârile nr.1 ºi 2 din 06.09.2010),
- Hotãrârii AGEA nr. 8/25.04.2012 pentru adoptarea tuturor
hotãrârilor AGEA adoptate în perioada 06.09.2010 –
24.04.2012 (altele decât Hotãrârile nr.1 ºi 2 din 06.09.2010).
Dosar pe rol. La primul termen de judecatã Partea litigantã a solicitat reexaminarea taxei de timbru.
Cerere de intervenþie formulatã de Partea litigantã în faþa Registrului În luna ianuarie 2013, Manchester Securities, un acþionar semnificativ al Fondului, a formulat o
Comerþului pentru a bloca înregistrarea Hotãrârii AGOA nr. 25/2012
cerere de intervenþie în interesul Fondului în ds. nr. 46290/3/2012, solicitând instanþei sã respingã
aprobatã în 23 noiembrie 2012 – ratificarea numirii FTIML Sucursala
cererea formulatã de Partea litigantã. La termenul de judecatã din 8 ianuarie 2013, Partea
Bucureºti ca Administrator Unic al Fondului.
litigantã a formulat cerere de recuzare a judecãtorului care judecã acest dosar, dosarul fiind trimis la
Completul C28 pentru soluþionarea cererii.
Cerere de intervenþie formulatã de Partea litigantã pentru
blocarea înregistrãrii la Registrul Comerþului a Hotãrârii AGOA nr. 32 din Dosar pe rol. În 20 decembrie 2012 instanþa a acordat un nou termen pentru 10 ianuarie 2013. La
termenul din data de 10 ianuarie 2013, Partea litigantã a formulat cerere de recuzare a
23 noiembrie 2012 privind readoptarea numirii membrilor Comitetului
judecãtorului, dosarul fiind trimis la completul urmãtor pentru soluþionarea cererii.
Reprezentanþilor.
Atacarea înregistrãrii cererii depuse de Partea litigantã la Registrul
Comerþului prin care solicitã menþionarea cererii de radiere a
înregistrãrilor fãcute de Registrul Comerþului în baza Hotãrârilor Adunãrii
Generale Extraordinare a Acþionarilor nr. 1, 2, 8 ºi 9 /2010.

Cerere de intervenþie formulatã de Partea litigantã pentru
blocarea înregistrãrii la Registrul Comerþului a Hotãrârii AGOA nr. 35 din
23 noiembrie 2012 privind ratificarea tuturor documentelor legale.

Dosar pe rol. În 20 decembrie 2012 instanþa a acordat un nou termen pentru 10 ianuarie 2013. În luna
ianuarie 2013, Manchester Securities, un acþionar semnificativ al Fondului, a formulat o cerere de
intervenþie în interesul Fondului în ds. nr. 46762/3/2012, solicitând instanþei sã respingã cererea formulatã
de Partea litigantã. În 10 Ianuarie 2013, Partea litigantã a formulat cerere de recuzare a judecãtorului.

Blocarea înregistrãrii:
- Hotãrârii Adunãrii Generale Ordinare a Acþionarilor (AGOA)
nr.13/25.04.2012 pentru ratificarea tuturor hotãrârilor AGOA
aprobate în perioada 06.09.2010 – 24.04.2012 (altele decât
Hotãrârile nr. 8 ºi 9 din 06.09.2010),
- Hotãrârii AGOA nr.14/25.04.2012 pentru adoptarea tuturor
hotãrârilor AGOA aprobate în perioada 06.09.2010 –
24.04.2012 (altele decât Hotãrârile nr. 8 ºi 9 din 06.09.2010),
Hotãrârii AGOA nr.15/25.04.2012 pentru ratificarea contractului
de administrare a investiþiilor.

Dosar pe rol. La termenul de judecatã din 3 decembrie 2012, Manchester Securities, un acþionar
semnificativ al Fondului, a formulat cerere de intervenþie în interesul Fondului în ds. nr.
15966/3/2012, solicitând instanþei sã respingã cererea Pãrþii litigante. În 3 decembrie 2012, Partea
litigantã a solicitat instanþei trimiterea dosarului judecãtorului care judecã ds. nr. 15961/3/2012 în
vederea conexãrii acestor douã dosare. În 11 decembrie 2012, instanþa a respins cererea de
conexare. În 17 decembrie 2012, Partea litigantã a formulat cerere de recuzare a judecãtorului. În
data de 7 ianuarie 2013, instanþa a respins cererea de recuzare. În data de 14 ianuarie 2013,
Partea litigantã a formulat o nouã cerere de recuzare.

În
aºteptare.

În
aºteptare.

În
aºteptare.

În
aºteptare.

În
aºteptare.
În
aºteptare.

În
aºteptare.

Obiectul dosarului aflat pe rolul Tribunalului Bucureºti

Cerere depusã de Partea litigantã pentru suspendarea Hotãrârii
AGEA nr. 5/29 nov. 2010 ºi a Hotãrârii AGEA nr. 1/23 nov. 2011,
ambele pentru aprobarea Actului Constitutiv al Fondului.

Atacarea cererii depuse de Partea litigantã la Registrul Comerþului
pentru menþionarea ºi publicarea în Monitorul Oficial a deciziei
pronunþate de instanþã în ds. nr. 47039/3/2010.
Partea litigantã a formulat cerere de intervenþie împotriva înregistrãrii
deciziei instanþei în dosarul nr. 40290/3/2012 la Registrul Comerþului, în
care Partea litigantã a renunþat la cerere.
Acþiune în anulare a Hotãrârii Adunãrii Generale Extraordinare a
Acþionarilor de modificare a Actului Constitutiv aprobat de acþionari la
data de 23 noiembrie 2011.

Stadiu

N/A

În 6 decembrie 2012, instanþa a decis cã acest dosar are acelaºi obiect cu dosarul nr.
40291/3/2012 ºi a conexat acest dosar cu ds. nr. 40291/3/2012.

N/A

În data de 4 decembrie 2012, instanþa a pronunþat decizia prin care a respins cererea de
intervenþie formulatã de Partea litigantã.

N/A

Dosar suspendat. La primul termen de judecatã Fondul a depus un set de documente ºi Partea
litigantã a solicitat amânarea pentru a studia documentaþia. În 30 octombrie 2012, Tribunalul
Bucureºti a suspendat cauza deoarece Partea litigantã nu ºi-a îndeplinit obligaþia legalã de
precizare a cererii.

N/A

Acþiune în anulare a hotãrârii Adunãrii Generale Extraordinare a
Acþionarilor de modificare a Actului Constitutiv aprobat de acþionari la
data de 6 septembrie 2010, a hotãrârii Adunãrii Generale Extraordinare a În 10 octombrie 2012, Curtea de Apel Bucureºti a respins recursul Fondului. În 26 octombrie 2012
Fondul a primit hotãrârea irevocabilã motivatã. Fondul a luat decizia sã nu formuleze cale
Acþionarilor de aprobare a numirii Franklin Templeton Investment
extraordinarã de atac.
Management Limited Sucursala Bucureºti în calitate de administrator
unic al Fondului.
Judecarea în primã instanþã s-a finalizat. Partea litigantã a formulat o cerere la Registrul Comerþului
Atacarea înregistrãrii cererii depuse de Partea litigantã la Registrul
prin care menþioneazã cã renunþã la cererea depusã iniþial. La termenul de judecatã care a avut loc
Comerþului prin care a solicitat radierea înregistrãrii fãcute la Registrul
în 25 octombrie 2012, Partea litigantã a anunþat cã a fost o eroare ºi cã intenþia ei nu a fost sã
Comerþului în baza Hotãrârilor Adunãrii Generale Extraordinare a
renunþe. În 25 octombrie 2012, instanþa a anunþat decizia prin care a luat act cã Partea litigantã
Acþionarilor nr. 1, 2, 8 ºi 9 /2010.
a renunþat la cererea depusã iniþial.
Cerere de intervenþie formulatã de Partea litigantã pentru blocarea
În 18 decembrie 2012 Tribunalul Bucureºti a anuntat ca a respins cererea de intervenþie formulatã
înregistrãrii Hotãrârii AGOA nr. 25 din 23 noiembrie 2012 pentru
ratificarea numirii FTIML în calitate de Administrator Unic al Fondului. de Partea litigantã.
Fondul a demarat acest litigiu pentru recuperarea cheltuielilor de La termenul de judecatã din data de 20 decembrie 2012 instanþa a decis irevocabil
judecatã.
încuvinþarea cererii Fondului de demarare a procedurii de executare silitã împotriva Pãrþii litigante.
Cerere de intervenþie formulatã de Partea litigantã în faþa Registrului
Comerþului pentru a bloca înregistrarea Hotãrârii AGOA nr. 23/2012 Decizie in favoarea Fondului. În 11 ianuarie 2013 a fost ultimul termen în acest dosar, instanþa
pronunþându-se în favoarea Fondului.
aprobatã în 23 noiembrie 2012 – aprobarea bugetului pe 2013.
Fondul a demarat acest litigiu pentru recuperarea cheltuielilor de
La termenul de judecatã din data de 9 Ianuarie 2013 instan?a a decis irevocabil încuvinþarea
judecatã.
cererii Fondului de demarare a procedurii de executare silitã împotriva Pãrþii litigante.
Dosarul a fost format ca urmare a cererii de recuzare formulatã de Partea
litigantã împotriva executorului judecãtoresc din dosarul de executare
În data de 11 ianuarie 2013, instanþa a respins cererea de recuzare a executorului judecãtoresc.
silitã privind recuperarea cheltuielilor de judecatã aferente dosarului
15963/3/2012.
Dosar pe rol. Hotãrâre în favoarea Fondului. În 12 octombrie 2012, Tribunalul Bucureºti a
decis în favoarea Fondului ºi a dispus menþionarea în Registrul Comerþului a Hotãrârii AGOA nr. 20
din 27 iunie 2012. În 18 octombrie 2012, Fondul a primit motivarea deciziei instanþei în acest dosar
ºi trebuie reþinute câteva aspecte cheie din motivarea instanþei:
- Fondul a folosit formularul de înregistrare corect pentru depunerea înregistrãrii la Registrul
Blocarea înregistrãrii Hotãrârii AGOA nr.20/2012 aprobatã în 27
Comerþului (acelaºi formular a fost folosit în ds. 26251/3/2012 ºi 26254/3/2012); ºi
iunie 2012 – a doua modificare a bugetului pentru anul 2012.
- decizia pronunþatã de instanþã în ds. 47039/3/2010 nu are nicio relevanþã în raport cu
aceastã analizã, deoarece hotãrârile acþionarilor aprobate în noiembrie 2010 ºi noiembrie
2011 rãmân în vigoare. Partea litigantã a formulat recurs. În 12 decembrie 2012, Curtea de
Apel Bucureºti s-a pronunþat în favoarea Fondului ºi a respins recursul Pãrþii litigante.
Hotãrârea este irevocabilã..
Blocarea înregistrãrii Hotãrârii AGOA nr.21/2012 aprobatã în 27 Hotãrâre în favoarea Fondului. În 23 iulie 2012, Tribunalul Bucureºti a admis cererea Fondului
iunie 2012 - Actul Adiþional cu auditorul financiar pentru activitatea legatã ºi a dispus Registrului Comerþului înregistarea Hotãrârii AGOA nr.21/2012 aprobatã în 27 iunie
2012. Hotãrârea este irevocabilã. Hotãrârea AGOA nr.21/2012 aprobatã în 27 iunie 2012 a fost
de listarea secundarã.
înregistratã la Registrul Comerþului.
Fondul nu a fost citat în acest dosar. Administratorul Fondului a identificat
acest dosar pe pagina de internet a Tribunalului Bucureºti ºi a fost
reprezentat la termenul de judecatã în 29 iunie 2012 în faþa Tribunalului Acþiune anulatã. În 29 iunie 2012, ca rezultat al unei proceduri administrative,
Bucureºti, fãrã a primi citaþie pentru acesta. La acest termen de judecatã Tribunalul Bucureºti a decis sã respingã cererea Pãrþii litigante deoarece taxa de timbru nu a
fost integral achitatã.
a rezultat cã dosarul a fost demarat pentru atacarea convocatorului
Adunãrii Generale a Acþionarilor din 4 aprilie 2012.
Solicitarea formulatã instanþei pentru suspendarea Hotãrârii AGEA
de modificare a Actului Constitutiv aprobat de acþionari în 29 noiembrie Hotãrâre în favoarea Fondului. Tribunalul Bucureºti a decis în favoarea Fondului în 2 aprilie 2012.
2010, suspendarea AGA organizatã în 4 aprilie 2012 ºi a AGA organizatã Partea litigantã a formulat recurs împotriva acestei decizii. În 27 iunie 2012, Curtea de Apel
Bucureºti a respins recursul ºi a decis irevocabil în favoarea Fondului. Hotãrârea este irevocabilã.
în 25 aprilie 2012
Blocarea înregistrãrii Deciziei Administatorului Unic de majorare a
capitalului social vãrsat.
Solicitarea formulatã instanþei de judecatã pentru suspendarea
AGA organizatã în 4 aprilie 2012.
Solicitarea formulatã instanþei de judecatã pentru suspendarea
Hotãrârilor AGEA ºi AGOA adoptate în 6 septembrie 2010.

Urmãtorul
termen

Decizie în favoarea Fondului. În noiembrie 2012, Manchester Securities, un acþionar semnificativ al
Fondului, a formulat cerere de intervenþie în interesul Fondului în ds. nr. 42956/3/2012, solicitând
instanþei sã respingã cererea Pãrþii litigante.La termenul de judecatã din 22 noiembrie 2012,
instanþa a amânat cauza pentru soluþionarea cererii de recuzare formulatã de Fond. În 23
noiembrie 2012, instanþa a respins cererea de recuzare. În data de 5 decembrie 2012 a avut loc
ultimul termen de judecatã; instanþa a decis în favoarea Fondului, respingând cererea formulatã de
Partea litigantã prin care a cerut suspendarea Hotârârii AGEA nr. 5/29 noiembrie 2010 ºi a Hotãrârii
AGEA nr. 1/23 noiembrie 2011, ambele pentru aprobarea Actului constitutiv al Fondului.

Hotãrâre în favoarea Fondului. Tribunalul Bucureºti a decis în favoarea Fondului în 6 iunie 2012.
Hotãrârea este irevocabilã.
Acþiune respinsã. Tribunalul Bucureºti a respins cererea în 15 martie 2012, datoritã faptului cã
Partea litigantã a acceptat cã dosarul are un obiect similar cu dosarul nr. 7004/3/2012.
Hotãrâre în favoarea Fondului. Tribunalul Bucureºti a decis în favoarea Fondului în 6 decembrie
2010. Partea litigantã a formulat recurs împotriva acestei decizii. În 6 aprilie 2011, Curtea de
Apel Bucureºti a respins recursul ºi a decis irevocabil în favoarea Fondului.

N/A

N/A

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Dosar
închis

Dosar
închis

Dosar
închis

Dosar
închis
Dosar
închis
Dosar
închis
Dosar
închis
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DESPAGUBIRI
Întrebãri
frecvente
Legea nr.
10/2001
ÎNTREBARE 1.
Stadiul dosarului

Foºtii proprietari:
“FP nu a fost o soluþie bunã
pentru despãgubire”
l “Scopul Guvernului este sã reducã foarte mult numãrul de dosare soluþionate favorabil”

RÃSPUNS:
a. dosar în aºteptare;
b. dosar în lucru;
c. dosar soluþionat prin emiterea deciziei Comisiei Centrale.

ÎNTREBARE 2.
Modalitatea
de atribuire în lucru
a dosarelor:

Rãspuns:
Ordinea în care dosarele vor fi
analizate a fost stabilitã prin
Decizia nr. 2815/16.09.2008 a Comisiei Centrale pentru Stabilirea
Despãgubirilor, potrivit cãreia
dosarele transmise Secretariatului Comisiei Centrale s-au împãrþit în douã categorii, dupã cum
urmeazã :
è dosarele transmise Secretariatului Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despãgubirilor înainte de intrarea în vigoare a Ordonanþei nr.
81/2007;
è dosarele transmise Secretariatului Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despãgubirilor dupã intrarea
în vigoare a Ordonanþei nr. 81/2007.
De asemenea, menþionãm cã existã ºi dosare care nu necesitã analizarea potrivit art. 1 din Decizia nr.
2815/16.09.2008. Este vorba despre:
è dosarele care nu necesitã parcurgerea procedurii de evaluare precum:
è dosarele care au fost soluþionate de cãtre entitatea învestitã cu
soluþionarea notificãrii în urma unor
hotãrâri judecãtoreºti rãmase definitive ºi irevocabile, în care au fost
consemnate sumele la care sunt
îndreptãþite persoanele beneficiare
ale Legii nr. 10/2001;
è dosarele soluþionate anterior
intrãrii în vigoare a Legii nr.
247/2005 privind reforma în domeniile proprietãþii ºi justiþiei precum
ºi unele mãsuri adiacente, prin acordarea de titluri de valoare nominalã;
è dosarele soluþionate prin recalcularea valorii acþiunilor, potrivit
art. 31 din Legea nr. 10/2001);
è dosarele pentru care s-a aprobat de cãtre Comisia Centralã pentru
Stabilirea Despãgubirilor tratarea cu
prioritate, în baza cererilor persoanelor îndreptãþite formulate potrivit
art. 3 din Decizia Comisiei Centrale
nr.2815/16.08.2008.

ÎNTREBARE 3.
Dacã se mai pot
depune notificãri

RÃSPUNS:
Termenul limitã pentru depunerea
notificãrii a expirat la data de
14.02.2002.
Sancþiunea pentru nedepunerea
notificãrilor în termenul prevãzut de
art. 22 alin 5 din Legea nr. 10/2001
atrage pierderea dreptului de a solicita în justiþie mãsuri reparatorii în
naturã sau prin echivalent.
sursa: ANRP

Dupã opt ani de la înfiinþarea Fondului Proprietatea, acþiunile au
fost consumate ºi nu au fost despãgubiþi nici 20% din solicitanþi,
astfel cã FP nu a fost o soluþie
bunã pentru despãgubire, considerã conducerea Asociaþiei pentru
Proprietate Privatã. Foºtii proprietari se tem cã noua lege privind retrocedãrile va include prevederi
care le vor încãlca drepturile.

Reporter: În ce mãsurã consideraþi cã Fondul Proprietatea a fost o
soluþie pentru foºtii proprietari?
APP: FP nu a fost o soluþie bunã
pentru despãgubirea proprietarilor
deposedaþi: dupã 8 ani (FP a fost
înfiinþat prin pachetul de legi din
2005), acþiunile au fost consumate ºi
nu au fost despãgubiþi nici 20% din
solicitanþi. În schimb, s-au îmbogãþit o serie de favoriþi, în special
clientela politicã ºi cumpãrãtori de
drepturi litigioase. Adevãraþii proprietari ori ºi-au vândut drepturile în mod: neconstituþional, nelegal ºi ta a ANRP existã ºi în prezent prin
pe 20-30% din valoare ori, în cel discriminatoriu faþã de cei cãrora li retrimiterea dosarelor la primãrii,
mai bun caz, au primit jumãtate din s-au soluþionat dosarele fãrã a li se prefecturi, însã este nelegalã la
valoarea imobilului (valoarea pe aplica noile “furci caudine”).
momentul actual, ori dacã, prin
bursã a acþiunilor FP fiind 50
Aceste prevederi ar fi urmãtoare- noua lege ANRP va primi aceste
bani/acþiune, iar conversia titlului de le:
atribuþii, va fi extrem de grav, în
despãgubire s-a fãcut, cel puþin la
- se intenþioneazã sã se punã în sensul cã existã posibilitatea de a
început, la 1 leu/acþiune). În schimb, sarcina exclusivã ºi obligatorie a se respinge majoritatea dosarelor,
speculatorii ºi fondurile de investiþii proprietarilor, într-un termen de de- la liberul arbitru al ANRP, institustrãine au cumpãrat la jumãtate de cãdere, sub sancþiunea respingerii þie care s-a dovedit a fi controlatã
preþ. Doamna Preºedinte ANRP Du- cererii de retrocedare, aducerea de politic ºi coruptã. În lipsa contromitrean (n.r. Cridocumente supli- lului judecãtoresc, vor trece de
nuþa Dumitrean)
mentare actului ANRP doar dosarele Clientelei ponu a putut justifi- “Dupã 8 ani (FP a
doveditor al drep- litice ca ºi pânã acum, de data
ca 150.000 euro fost înfiinþat prin
tului de proprieta- aceasta însã totul va fi “acoperit”
d i n a v e r e a s a , pachetul de legi din
te (adeverinþe de cu noile prevederi ale legii în acest
apoi a dispãrut. O
rol, chitanþe de sens. Conform jurisprudenþei
serie de persoane 2005), acþiunile au fost întreþinere/plata ICCJ ºi CEDO, deciziile Primãriid i n f r u n t e a consumate ºi nu au
impozitelor, do- lor, Hotãrârile Comisiilor Judeþene
A N R P a u f o s t fost despãgubiþi nici
vadã cod poºtal, de Fond Funciar, Hotãrârile AVAS
arestate pentru
dovada trecerii în etc. conferã drepturi garantate de
corupþie, anche- 20% din solicitanþi”.
patrimoniul statu- Convenþie ºi nu pot fi contestate
tele continuã, colui etc.), docu- decât prin reclamaþii în instanþã
misia senatorialã care a anchetat mente care nu vor putea în toate ca- din partea ANRP, cu probe.
ANRP nu ºi-a publicat rezultatul.
Prin aceste noi prevederi legale,
zurile sã fie aduse de proprietari
Reporter: Ce pãrere aveþi despre pentru simplul motiv cã aceºtia au enumerate mai sus, se urmãreºte ca
ideea vehiculatã de autoritãþi legatã pãstrat actul de proprietate care face în mod aparent sã se respecte drepde o nouã lege a retrocedãrilor prin dovada irefutabilã a proprietãþii, iar tul proprietarilor (prin neplafonare,
care sã se acorde despãgubiri în na- aceste documente ar trebui sã se afle menþinerea retrocedãrii în natuturã ºi prin care sã fie eºalonate des- în posesia Statului, care recunoaºte rã/echivalent) însã se vor anula mulpãgubirile?
în 99% din cazuri cã nu le mai te dosare cu drepturi reale prin inAPP: Dacã afimaþiile domnului are. Deci statul va impune proprie- troducerea în lege a prevederilor
prim-ministru Ponta s-ar materializa tarilor, sub sancþiunea respingerii sus-menþionate ºi care vor da putere
în noua lege, ea ar prezenta elemen- dreptului, sã aducã documente care discreþionarã ANRP sã anuleze dote pozitive faþã de propunerea fãcutã în mod normal se aflã în posesia sarele în faza administrativã (fãrã
de guvernul “de dreapta” Ungurea- sa. Aberant, nelegal, neconstituþio- controlul justiþiei) ºi sã filtreze doar
nu ºi anume: reluarea restituirii în nal ºi discriminatoriu fãrã de cei cã- dosarele “care trebuie”.
naturã ºi lipsa plafonãrii despãgubi- rora nu li s-au cerut pânã în prezent
Este foarte important de adus în
rilor. O eventualã eºalonare ar trebui aceste documenatenþia opiniei pusã þinã seama de vechimea cererilor te. Aceasta este
blice în urmãtoaºi de vârsta foarte înaintatã a peten- una din modalitã- “O eventualã
rea perioadã cã
þilor ºi nu ar trebui sã depãºeascã þile prin care se va eºalonare ar trebui sã aceste prevederi
2-3 ani. Eºalonarea trebuie sã con- încerca micºorace se intenþioneaserve valoarea despãgubitã prin ac- rea numãrului de þinã seama de
zã a fi introduse
tualizarea cu indicele de inflaþie/rata dosare soluþionate vechimea cererilor ºi
în noua lege sunt:
de curs leu-euro. De asemenea favorabil (se vor de vârsta foarte
- neconstituþioeºalonarea ar trebui sã fie diferitã respinge în faza
nale (se vor cere
pentru persoanele fizice, faþã de per- administrativã, în înaintatã a petenþilor
cetãþenilor
soanele juridice, care au alte resurse baza noilor preve- ºi nu ar trebui sã
îndreptãþiþi acte
de “supravieþuire” ºi în cazul cãrora deri, foarte multe depãºeascã 2-3 ani”.
care sunt deja în
problema ar trebui soluþionatã dosare pe acest
posesia Statului ºi
printr-o lege separatã specialã.
motiv, dacã va fi
care refuzã sã le
Reporter: Care credeþi cã vor fi legiferat). Pe cale de consecinþã, punã la dispoziþia cetãþenilor sau nu
principalele riscuri ale noii legi?
proprietarii se vor adresa Arhivelor le mai are, dar pe care le solicitã peAPP: În primul rând, existã riscuri Statului cu cereri prin care vor soli- tenþilor + se va deschide calea anumajore în legãturã cu eºalonarea cita aceste documente, Arhivele lãrii pe cale administrativã a actelor
plãþii despãgubirilor în raport de Statului nu le vor pune în termen le- juridice intrate în circuitul civil (hovârsta petenþilor persoane fizice.
gal la dispoziþie doumentele cerute, tãrâri ºi dispoziþii de primar/prefect)
În al doilea rând, existã temerea iar atunci VA FI DOVEDITÃ ºi care produc efecte juridice, ceea
cã se vor introduce în noua lege pre- CULPA STATULUI de a cere prin ce este neconstituþional fãrã o hotãrvederi suplimentare de naturã ne- noua lege a proprietãþilor documen- âre judecãtoreascã);
constituþionalã ºi nelegalã din punc- te care se aflã în posesia sa, pe de o
- nelegale din punctul de vedere al
tul de vedere al dreptului intern ºi parte, ºi de a refuza eliberarea dreptului intern ºi internaþional (peninternaþional ºi discriminatorie faþã acestora pe de alta, ºi se va putea tru aceleaºi 2 motive de mai sus).
de proprietarii care nu au încã dosa- merge din nou în Instanþele din
Pe cale de consecinþã vor fi atarele soluþionate (ºi vor intra sub in- România apoi cãtre cele Internaþio- cate de cetãþenii îndreptãþiþi la incidenþa noii legi), în raport cu cei cã- nale, cu motive irefutabile.
stanþele româneºti ºi internaþionale
rora li s-au soluþionat dosarele (din
- a doua prevedere este aceea cã (CEDO ºi alte instanþe vor fi din nou
care ºtim cã majoritatea au fost ce- se intenþioneazã legalizarea dublã- asaltate de zeci de mii de dosare cu
sionari de drepturi litigioase ºi rii controlului de legalitate al riscul de a le respinge pe toate ºi a se
clientelã politicã, deci nu adevãraþii ANRP (dupã emiterea de Dispozi- discredita total ca instituþie europeaproprietari).
þii de retrocedare în naturã sau des- nã sau de a le admite ºi atunci ne
Scopul Guvernului este de a se re- pãgubiri de cãtre entitãþile inves- întoarcem în situaþia prezentã). Preduce foarte mult numãrul de dosare tite de lege cu aceste atribuþii: pri- vederile sunt discriminatorii faþã de
soluþionate favorabil (se vor pãstra m ã r i i , p r e f e c t u r i e t c . ) p r i n proprietarii cãrora li s-au soluþionat
aparent principiile de retrocedare în care ANRP sã poatã anula pe cale dosarele pânã în prezent (în marea
naturã/echivalent sau despãgubiri la administrativã (fãrã cale judiciarã lor majoritate fãrã nici o legãturã cu
100% din valoare, însã se vor intro- – proces) dosarele de despãgubiri proprietarii: cesionatori de drepturi
duce aceste prevederi noi prin care pe care le considerã incomplete, la litigioase ºi clientelã politicã). AdeStatul va avea posibilitatea legalã de liberul sãu arbitru, fãrã nici un vãraþii proprietari care au rãmas la
a anula cererile depuse de proprietari control judecãtoresc. Practica aceas- urmã vor fi din nou discriminaþi.

Trebuie explicat Guvernului Româ- spective), despãgubiri prin comniei ºi Instituþiilor UE cã Hotãrârea pensare cu terenuri sau imobile de
Pilot a CEDO Maria Atanasiu con- la regiile RA-APPS, ADS ºi Romtra României prevede: URGEN- silva (dupã cum a constatat o anTAREA PROCEDURILOR ºi nu chetã fãcutã tot de ziarul “BURSA”,
COMPLICAREA LOR PRIN NOI existã suficiente terenuri care ar puPREVEDERI RESTRICTIVE, tea fi oferite drept compensare) ºi,
ceea ce înseamnã în mod indubitabil abia în final despãgubiri bãneºti, sau
o discriminare. ORICE MODI- prin obligaþiuni de stat, eventual un
FICARE LEGISLATIVÃ MAI nou fond cu acþiuni de la societãþi de
R E S T R I C T I V Ã Î N S E N S U L stat (însã doar la societãþi deja listate
SOLUÞIONÃRII CERERILOR la bursã pentru a evita înjumãtãþirea
REPREZINTÃ DISCRIMINARE valorii despãgubirilor aºa cum s-a
FAÞÃ DE CEI CÃRORA NU LI întâmplat în cazul Fondului ProprieS-A APLICAT NOUA REGLE- tatea).
MENTARE ªI ADUCE PE CALE
Dupã aplicarea restituirii în natuDE CONSECINÞÃ ATINGERE rã ºi a compensãrilor, vor rãmâne
DREPTURILOR OMULUI.
mult mai puþine necesitãþi de despãReporter: Aþi avut discuþii cu au- gubire (de ex. imobile demolate,
toritãþile pe marginea acestui pro- i m o b i l e v â n d u t e p r i n L e g e a
112/1995, unde sunt doi proprietari
iect?
APP: Doar cu Guvernul Ungureanu în
“Statul va impune proprietarilor,
perioada prezentãrii
legii ce propunea anu- sub sancþiunea respingerii
larea retrocedãrii în dreptului, sã aducã documente
naturã ºi plafonarea
care în mod normal se aflã
despãgubirilor la 15%
din valoarea imobilu- în posesia sa”.
lui + eºalonare pe 12
ani. Am trimis în nenumãrate rându- pentru un imobil). Considerãm cã ar
ri propunerile Asociaþiilor noastre fi corect ca proprietarul sã-ºi recaautoritãþilor care compun Comisia pete imobilul, iar chiriaºul cumpãrãInterministerialã, dar nu am primit tor sã fie despãgubit.
Discriminarea proprietarilor, ale
decât rãspunsuri formale, de genul
“se va þine seama de propunerile cãror dosare nu au fost rezolvate - ºi
dumneavoastrã”. Am organizat dez- nu din vina lor, ci din lipsa de voinþã
bateri publice în societatea civilã, politicã sau din incapacitate adminisprin intermediul GDS (n.r. Grupul trativã - contravine Constituþiei ºi
de Dialog Social) ºi mass-media, in- Convenþiei Europene.
Reporter: Când estimaþi cã se va
clusiv cu reprezentanþii ANRP ºi ai
Comitetului Interministerial ce este finaliza procesul de despãgubire?
APP: În cazul existenþei unei voînvestit cu elaborarea noii legislaþii,
întâlniri în cadrul cãrora am solicitat inþe politice reale ºi unanime în
în mod expres ca reprezentanþii ofi- rândul clasei politice româneºti, aºa
ciali profesioniºti (economiºti, avo- cum este de dorit dupã 23 de ani de
caþi, experþi evaluatori) ai Asociaþii- tregiversãri ºi bãtaie de joc la adresa
lor de Proprietari sã participe la ela- proprietarilor deposedaþi abuziv de
borarea legii pentu a evita contestãri- regimul comunist, procesul de retrole ulterioare, însã nu am primit nici cedare se poate finaliza într-un terun rãspuns din partea autoritãþilor la men de maxim 2-3 ani. Dacã se
întocmeºte un plan fundamentat de
solicitãrile noastre.
Reporter: Care ar fi în opinia acþiune ºi se introduc pedepse sevedumneavoastrã o soluþie idealã re în cazul nerespectãrii sale - condipentru despãgubirea foºtilor pro- þie neîndeplinitã de legile anterioare
- procesul de despãgubire ar putea fi
prietari?
APP: Dupã cum aþi citat ºi în arti- finalizat în perioada menþionatã mai
colul dumneavoatrã (nr. titlu+link) sus. Cu toate acestea, proiectul de
- bine documentat de altfel - propu- lege despre care vorbim trebuia deja
nem restituirea în naturã pe scarã cât prezentat oficial în 15 decembrie
mai largã (fãrã noi prevederi legale 2012 ºi transmis CEDO ºi Consiliurestrictive care sã limiteze numãrul lui de Miniºtri de pe lângã Consiliul
dosarelor soluþionate favorabil prin Europei, lucru care nu s-a întâmplat,
artificiile nelegale menþionate în rã- iar CM al CE a notificat Guvernul
spunsul la întrebarea a treia, ºi fãrã României în acest sens, urmând sã
noi restricþii ºi blocãri ale dosarelor, reanalizeze situaþia în ºedinþa din
prin impunerea unor termene clare martie 2013. Aºa cã, din nou, sunºi sancþiuni explicite pentru autori- tem obligaþi sã constatãm cã nu s-a
tãþile care nu respectã termenele re- pornit cu dreptul. n

“În cazul existenþei unei voinþe politice reale ºi
unanime în rândul clasei politice româneºti, aºa
cum este de dorit dupã 23 de ani de tregiversãri
ºi bãtaie de joc la adresa proprietarilor
deposedaþi abuziv de regimul comunist, procesul
de retrocedare se poate finaliza într-un termen
de maxim 2-3 ani”.
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George Bãeºu, ANRP: “Despãgubirile
acordate în 2008, reevaluate în minus
cu 20-50%”
l Preºedintele ANRP: "Curtea de Conturi ne cere sã recuperãm prejudiciul" l Fondul Proprietatea, o experienþã care nu
trebuie repetatã
Retrocedãrile în naturã ºi eºalonarea plãþilor sunt soluþiile vizate de autoritãþi pentru despãgubirea foºtilor
proprietari deposedaþi abuziv de regimul comunist.
Din cauza numãrului mare de procese, Guvernul a fost
obligat de Curtea Europeanã a Drepturilor Omului
(CEDO) sã modifice Legea proprietãþilor naþionalizate ºi
trebuie sã se conformeze pânã în luna mai, dupã ce a obþinut o extindere cu nouã luni a termenului prevãzut iniþial pentru vara trecutã.
George Bãeºu, preºedintele ANRP, ne-a vorbit, într-un
interviu, despre soluþiile de despãgubire propuse de

noua lege, dar ºi despre neregulile pe care le-a gãsit în
Autoritate.
Anul trecut, domnia sa a declarat cã DNA a cerut o serie
de dosare de despãgubire, întrucât au fost gãsite acte
false la retrocedãri. Preºedintele ANRP nu avea însã noutãþi despre anchetele DNA.
Potrivit lui George Bãeºu, Curtea de Conturi a dispus
reevaluarea dosarelor din 2008. Astfel, dosarele din
2008 au fost reevaluate în minus cu 20-50%, astfel
cã ANRP trebuie sã se gândeascã la o soluþie pentru
recuperarea prejudiciului.

niºte persoane iscusite care ºi-au zavi de acest proiect de ordonanþã de
transformat terenurile agricole în te- urgenþã avize de la Ministerul Justirenuri cu preþ de mijlocul Bucu- þiei ºi Ministerul Finanþelor ºi spereºtiului. Dacã, prin lege, suntem rãm ca la începutul lunii februarie
mult mai atenþi la ce folosinþã aveau sã fie aprobat de Guvern ºi, ulteaceste terenuri la preluare ºi le plã- rior, aprobat de Parlament, astfel
tim sau le dãm înapoi potrivit folosin- încât ºi despãgubirile pentru cei
þei pe care o aveau atunci, suma se va care au drepturi pe Legea 290 sã fie
acordate în mod echitabil pentru toamai diminua.
Vorbim despre o ipotezã la care tã lumea ºi sã disparã niºte presiuni
lucrãm ºi cãutãm soluþii. Noi, ca ad- care se creeazã artificial asupra buministratori ai statului român ºi res- getului de stat.
ponsabili faþã de ce se va întâmpla
Reporter: Atunci, nu avem de ce
cu bugetul acestui stat în anii urmã- sã ne temem cã nu vom respecta tertori, trebuie sã vedem dacã vom lãsa menul CEDO?
ca niºte lucruri care s-au întâmplat
George Bãeºu: Nu! Noi cu siguîn trecut sã se perpetueze sau le sto- ranþã vom respecta termenul CEDO.
pãm acum, chiar dacã se va spune cã Important este ca ºi CEDO sã fie de
unii au beneficiat de acest sistem ºi acord cu forma pe care vrem sã o
acum creãm un regim diferit.
dãm noi legii. Dar, aºa cum ºtiþi, în
Eu cred cã regimul pe care l-am acest Comitet Interministerial existã
crea acum este cel normal ºi ce a ºi reprezentanþii Ministerului Afafost înainte a fost anormal.
cerilor Externe, care sunt
Cel puþin de acum încolo, ceea ce agentul ºi co-agentul Romconsiderãm noi cã s-a dorit prin le- âniei la CEDO, ºi bineînþeles, “În 2009, Curtea de
gile proprietãþii trebuie sã se pe mãsurã ce discutãm, dom- Conturi a verificat ANRP
întâmple ºi faptul cã s-au fãcut spe- niile lor îºi exprimã opinia. ºi a cerut ca toate dosarele
culaþii este de domeniul trecutului ºi Pânã acum, lucrurile par sã fie
nu trebuie permis în continuare.
în regulã. În niciun caz nu îna- din 2008 cu valori de peste
Reporter: Când credeþi cã vom intãm acolo unde avem semne
vedea forma proiectului de lege?
de întrebare vizavi de rãspunGeorge Bãeºu: Domnul prim mi- sul care ar putea veni de la
de lei sã fie retransmise
nistru ne-a cerut-o la 1 martie ºi noi CEDO.
vrem sã îi demonstrãm cã suntem
Reporter: Anul trecut, aþi la evaluare”.
capabili sã i-o arãtãm chiar înainte. vorbit despre dosarele cerute
Existã niºte oameni foarte serioºi de DNA, în care au fost folosicepreºedintele pe fond funciar de
atât la Ministerul Justiþiei, cât ºi la te acte false. S-a mai întâmplat ceva atunci, care reclama faptul cã dosare
Ministerul Agriculturii, la Ministe- în acele cazuri?
care nu erau avizate de vicerul Finanþelor, nu mai vorbesc de
George Bãeºu: Din nefericire, preºedinte ajungeau sã fie aprobate
colegii mei de la ANRP, la Ministe- asta este o mare nebuloasã.
în comisia centralã. ªi invers, dosarul de Interne, instituþii care sunt reReporter: Nu s-a mai întâmplat re care erau verificate ºi propuse
prezentate în acest Comitet Intermi- nimic?
spre aprobare în Comisia Centralã
nisterial (n.r. organul însãrcinat cu
George Bãeºu: Noi nu avem erau scoase de pe listã de preºedinte
elaborarea noii cunoºtinþã despre un avans în an- fãrã nici un fel de explicaþie. Este
“Este evident cã, cel puþin în anul legi) ºi toatã lu- chetã. La momentul când au fost ri- clar cã în 2010 au fost probleme
mea a salutat di- dicate acele dosare, colegii de la între preºedintele acestei instituþii ºi
2010, au existat mari probleme la
r e c þ i a n o u ã º i DNA ne-au lãsat sã înþelegem cã se vicepreºedinþi.
ANRP între preºedintele de la acea chiar de sãptãm- ºtiu multe lucruri. Însã, au trecut Reporter: Aþi mai fãcut sesizãri,
independent de ceea ce a cerut
vreme, doamna Crinuþa Dumitrean, âna viitoare (n.r. deja luni de zile ºi nu ºtim nimic.
sãptãmâna aceasProblema este cã unele dintre DNA?
ºi domnii vice-preºedinþi,
ta), noi ne apu- aceste dosare au fost luate de DNA,
George Bãeºu: Pe lângã ce ni s-a
în speþã vicepreºedintele pe fond
cãm sã scriem la dar pentru noi curg termene de in- solicitat, am transmis ºi noi la DNA
funciar de atunci”.
lege. Este adevã- stanþã în raport cu aceste dosare. tot ce ni s-a pãrut cã nu este în conrat cã sunt ºi lu- Pânã la urmã, cred cã ar fi normal formitate cu legea.
dreptului de proprietate ºi la repune- cruri care trebuie reglate prin discu- ca, de acum, sã înceapã sã aparã ºi
La solicitarea noastrã, de câteva
rea oamenilor în drepturi în condiþii- þii între specialiºti.
luni, la ANRP se aflã o echipã a
observaþiile DNA.
le în care se aflau atunci când au fost
În corpul noii legi, nu vom mai
La momentul când DNA ne-a so- Curþii de Conturi care verificã dodeposedaþi. Faptul cã, ulterior, toatã face referiri la despãgubirile pe legi- licitat acele dosare, noi, actuala cumente ºi care are numeroase oblumea s-a bulucit sã ia despãgubiri le 9 ºi 290, cele prin care statul echipã de conducere, nu prea am servaþii. Sunt probleme pe multe
în numerar s-a datorat unui moment român plãteºte despãgubiri pentru înþeles de ce le-a solicitat. Între paliere.
de “boom” economic, în care preþul românii care au fost relocaþi în þarã timp, ne-am mai uitat ºi noi prin
Reporter: Vedem în curând un
terenului a luat-o razna, evaluãrile din Cadrilater sau din Basarabia în hârtii ºi am cam înþeles de ce.
raport al Curþii de Conturi?
de la ANRP au fost fãcute cu mare nordul Bucovinei, ºi þinutul Herþa
Este evident cã, cel puþin în anul
George Bãeºu: Asta ºtie Curtea
largheþe ºi s-au plãtit sume fãrã nici pentru cã, pentru aceste categorii, 2010, au existat mari probleme la de Conturi. Deocamdatã ei verificã
o justificare, pe care nu cred cã, în am înaintat deja un proiect de ordo- ANRP între preºedintele de la acea modul în care s-au format ºi s-au
urmãtorii 50-100 de ani, în Româ- nanþã de urgenþã ºi acolo prevedem vreme, doamna Crinuþa Dumitrean, p l ã t i t d e s p ã g u b i r i l e p e a n i i
nia, le vom reîntâlni.
o eºalonare a plãþilor. Aºteptãm vi- ºi domnii vice-preºedinþi, în speþã vi- 2009-2011 la ANRP. Este o muncã
De aceea, cred cã restituirea în
vastã. Este adevãrat cã unei persoanaturã este legitimã ºi, pânã la urmã,
ne îi trebuie cel puþin o lunã de zile
“Aceste legi ale proprietãþii s-au referit la
acesta a fost scopul legii: unor oaca sã înþeleagã diversitatea activitãreconstituirea dreptului de proprietate ºi la
meni care au fãcut agriculturã sã le
þilor din cadrul ANRP, sã înþeleagã
dãm teren înapoi sã facã agriculturã,
mecanismele ºi sã ºtie ce sã caute ºi
repunerea oamenilor în drepturi în condiþiile în
nu sã facã mall-uri.
ce sã întrebe. Simt cã aceºti colegi ai
care
se
aflau
atunci
când
au
fost
deposedaþi”.
Reporter: Dupã restituirile în nanoºtri la Curtea de Conturi deja au
turã, ce sumã va rãmâne de plãtit de
trecut peste perioada de rodaj ºi au
la buget?
înþeles care sunt mecanismele. Noi
George Bãeºu: Noi am corectat
i-am ajutat, cãci este în interesul nosradical estimarea iniþialã a domnului
tru comun sã fie curat la ANRP ca sã
Mihai Rãzvan Ungureanu, care nu
putem rãspunde la ceea ce se aºteapavea nicio legãturã cu realitatea. De
tã de la noi.
la estimarea sa de 15,6 miliarde de
Reporter: Consideraþi cã Fondul
euro, noi am estimat toatã probleProprietatea a fost o soluþie bunã
matica despãgubirilor la 8,5–9 mipentru despãgubirea foºtilor proliarde de euro, din care, dacã scãprietari, privind în urmã?
dem cele 1,2 miliarde de euro pe
George Bãeºu: Nu sunt eu în
care noi le-am anticipat cã le vom
mãsurã sã apreciez dacã a fost sau
plãti în fizic, printr-o modificare lenu a fost util. Din câte înþeleg eu de
gislativã ºi printr-o implicare a deþila cei ce au gândit Fondul Proprienãtorilor de astfel de terenuri în nutatea, s-a crezut cã fondul estimat
mele statului, ajungem la o sumã de
undeva la 4 miliarde de euro va fi
sub 8 miliarde de euro. Aceasta este
suficient. Acum, nu ºtiu ce nu a fost
suma la care se referã premierul
în regulã: fondul, estimarea... OriPonta. Acolo vom ajunge.
cum, ceva nu a fost în regulã. Ideea
Eu aº fi puþin mai optimist penpe care o aud cã mai trebuie înfiintru cã aceastã sumã de 8 miliarde o
þat un fond nu este în regulã. Pânã
avem în vedere în condiþiile în care
la urmã, sunt unii care au ajuns sã
lãsãm ca legea sã fie folositã de
deþinã o parte din acest fond în

Reporter: Ce detalii ne puteþi da
despre propunerile pentru noua lege
privind retrocedãrile?
George Bãeºu: Intervin modificãri radicale faþã de proiectul la care
s-a lucrat în guvernele Emil Boc ºi
Mihai Rãzvan Ungureanu, care prevedea plafonarea la 15% a despãgubirilor ºi eºalonarea pe o perioadã de
10-15 ani.
Noi vom relua restituirile în naturã, care devin o prioritate.
De când am preluat conducerea
ANRP, am avut discuþii în teritoriu
ºi am aflat cã sunt mii de hectare de
teren agricol ºi intravilan, precum ºi
un numãr semnificativ de imobile
pe care am putea sã le folosim pentru despãgubiri.
Am avut o serie de întâlniri în
ºase judeþe ºi cu Primãria Capitalei,
de care era neapãrat nevoie, pentru
cã aproape jumãtate din dosarele pe
care le estimãm sã le rezolvãm în
continuare pe legea 10 sunt din Bucureºti.
Am constatat cã existã posibilitatea, prin preluãri de teren, de la
ADS, de la alte ministere care deþin suprafeþe care au avut regimul
acesta de teren agricol, sã se rezolve problema în fizic. Vom încerca,
atât pentru dosarele care sunt în
curs de soluþionare la nivel local,
cât ºi pentru dosarele pentru care
autoritãþile s-au pronunþat în sensul emiterii unor dispoziþii de trimitere la despãgubiri, sã dãm posibilitatea ca oamenii sã se întoarcã
la autoritatea localã ºi sã fie puºi în
posesie, în fizic.
Pânã la urmã, aceste legi ale proprietãþii s-au referit la reconstituirea

500.000

Situaþia
dosarelor de
despãgubire
care aºteaptã sã
fie soluþionate
la ANRP
Legea 10/2001
La Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despãgubirilor,
în prezent, sunt în aºteptare spre a fi
soluþionate

41.370

dosare.

Legile fondului
funciar
În cadrul direcþiei de fond funciar
se aflã înregistrate în vederea soluþionãrii

10.518

dosare.

Legea nr. 9/1998,
Legea nr. 290/2003
Serviciul pentru Aplicarea Legii
nr. 9/1998 are în evidenþã

4.332

dosare

de platã în care nu au fost efectuate
integral plãþile ºi

2.331

dosare

în care nu a fost finalizatã procedura
de validare/invalidare.
niºte dosare pe care noi le contestãm, atât ca mod în care s-a fãcut
reconstituirea dreptului de proprietate, cât ºi ca valoare.
Nu cred cã aceastã experienþã trebuie repetatã.
Reporter: Aveþi intenþia sã vã
îndreptaþi în instanþã împotriva unora
care au fost despãgubiþi pe dosare
“suspecte”?
George Bãeºu: Facem anumite
verificãri ºi sperãm ca dosarele
acelea care sunt la DNA, dar ºi altele, sã ne conducã la decizia de a
cere banii înapoi. De fapt, în
2009, Curtea de Conturi a verificat ANRP ºi a cerut ca toate dosarele din 2008 cu valori de peste
500.000 de lei sã fie retransmise
la evaluare. Nu întrebaþi de ce, dar
acest lucru nu s-a fãcut decât
atunci când am venit noi. S-au tot
amânat...
În 2012 la sfârºit ºi la început de
2013 încep sã vinã reevaluãrile la
dosarele din 2008, cu diferenþe între
20 ºi 50% de valoare în minus, reevaluãri fãcute în aceleaºi condiþii ale
anului 2008, nu la preþurile de acum.
Singura diferenþã este cã sunt fãcute
de alþi evaluatori, care nu ºtiu de primii. Problema este cã acum Curtea
de Conturi ne cere nouã sã recuperãm prejudiciul. Avem o problemã
aici de interpretare juridicã: cum se
stabileºte prejudiciul.
Dacã vã spun cã diferenþele sunt
toate în minus acum faþã de atunci,
între 20-50%, vã puteþi închipui cã
practic Curtea de Conturi ne cere sã
recuperãm undeva între 20% ºi 50%
din suma plãtitã în 2008 pe dosare.
Reporter: Când estimaþi sã se
încheie o datã pentru totdeauna procesul de despãgubire. Aveþi vreo
idee?
George Bãeºu: Noi vom stabili
niºte termene în noua lege, pentru
autoritãþile locale, în ceea ce priveºte restituirea în fizic. Adicã, autoritãþile locale sã primeascã pãmânt
de la ministere, pânã în 2015. Deci,
vrem ca pânã în 2015 toatã partea de
restituire fizicã sã fie încheiatã ºi noi
sã începem sã dãm oamenilor titluri
de despãgubire în continuare.
Când vor fi ele transformate în
bani, nu ºtiu exact pentru cã nu
þine de noi, þine de Ministerul de
Finanþe.
Pe lângã aceste termene, vom
pune ºi niºte limite în care fiecare
dintre autoritãþi - primãrii, comisii
judeþene, noi ANRP - va finaliza dosarele. Nu ºtiu exact cât va dura, dar
vor fi niºte termene clare, precise ºi
de care toatã lumea trebuie sã þinã
seama pentru cã altfel vom prevedea
niºte sancþiuni, care nu sunt dintre
cele mai uºoare. n

În cadrul Serviciului pentru
Aplicarea Legii nr. 290/2003 sunt
înregistrate

4.040

dosare

în care nu au fost efectuate integral
plãþile (la aceastã categorie de dosare, A.N.R.P. nu are atribuþii de verificare, fiind învestitã doar cu obligaþia de a analiza eventualele contestaþii).

Culte religioase
ºi minoritãþi
În ceea ce priveºte procesul de
restituire a proprietãþilor care au
aparþinut cultelor religioase ºi
comunitãþilor naþionale, numãrul
de dosare nesoluþionate care au
ca obiect acordarea de despãgubiri poate fi cunoscut numai în
urma soluþionãrii acestora.
Comisia specialã de retrocedare
poate soluþiona cererile fie prin
acordare de despãgubiri, fie prin
restituire în naturã, fie prin respingere sau redirecþionare cãtre
alte instituþii.
În prezent, la A.N.R.P. se aflã în
curs de soluþionare

10.089

dosare

depuse de cultele religioase. Comunitãþile minoritãþilor naþionale au
înregistrate spre soluþionare

1.478

dosare.

Valoarea totalã a despãgubirilor
în numerar acordate de A.N.R.P.,
începând din anul 2007 pânã în
prezent, este de 615.060.373,10
lei.
De asemenea, din 2007 pânã în
prezent, au fost emise 10.629 titluri
de conversie a sumelor stabilite ca
despãgubire în acþiuni la Fondul
Proprietatea, în cuantum de
11.221.127.793,09 lei, reprezentând
13.447.808.409 acþiuni. n
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JURIDIC
Gheorghe Piperea: “Din excepþie, Fondul
Proprietatea s-a transformat în regulã”
Avocatul Gheorghe Piperea nu se aºteaptã ca statul sã reuºeascã sã respecte termenul impus de CEDO pentru elaborarea unei noi legi a retrocedãrilor ºi este de pãrere cã se va cere o nouã amânare.
Domnul Piperea aminteºte cã Fondul Proprietatea era soluþia pentru cazurile excepþionale în care nu era posibilã restituirea în naturã. Însã, din excepþie, Fondul Proprietatea s-a transformat în regulã, ne-a precizat avocatul.
Domnia sa se întreabã cum va reuºi statul sã acorde restituiri în naturã, dupã
noua lege, când nu a reuºit ani de zile sã facã acest lucru.

Reporter: Cum consideraþi cã a
mers procesul despãgubirilor
foºtilor proprietari deposedaþi de
regimul comunist, în România?
Gheorghe Piperea: Nu a mers
deloc. Câteva mii de “norocoºi”
(cei care au avut ºansa rezolvãrii
rapide ºi prioritare a cererilor în
justiþie) sau “privilegiaþi” (cei care
au cumpãrat dosare sau titluri de
despãgubiri, pe preþuri cu discount) au obþinut acþiuni la Fondul
Proprietatea, cele mai multe dintre
ele la jumãtate din valoarea nominalã. Ceilalþi 50.000 - 150.000 (nimeni nu ºtie câþi sunt în mod real)
nu au primit nimic. Doar termene
ºi promisiuni. Iar acum trebuie sã
aºtepte ºi soluþia concretã de la
statul român, aceea pe care a pretins-o CEDO în august 2010. Se
aºteaptã ca în aprilie 2013 aceastã
soluþie sã aparã din neant, din strãfundurile birocraþiei româneºti.
Soluþia nu va veni. Sunt convins cã
se va cere ºi se va obþine o nouã
amânare; aºa cum a fãcut ºi domnul Titus Corlãþean anul trecut
(n.r. fost ministru al Justiþiei), aºa
va face ºi doamna Mona Piviniceru anul acesta (n.r. actualul ministru al Justiþiei). Este obligatã.
Constrângeri bugetare ...
Reporter: Se vehiculeazã un
proiect de lege care va introduce
posibilitatea despãgubirilor în naturã ºi eºalonarea plãþilor. Ce pãrere aveþi despre aceste idei?
Gheorghe Piperea: Pãi aºa era ºi
în 2005. Înainte de a se ajunge în
punctul mort al deciziei pilot din august 2010, guvernul român stabilise
principiul restituirii în naturã. Fondul Propietatea era Soluþia pentru
cazurile excepþionale în care nu era

posibilã restituirea în naturã. Din
excepþie, Fondul Propietatea s-a
transformat în regulã. Adicã, toþi
primarii, toþi ºefii de autoritãþi au trimis omul la plimbare pe la ANRP
dupã despãgubiri, considerând cã nu
este posibilã restituirea în naturã. Eu
unul mã lupt de zece ani în niºte instanþe din þarã ºi pe la CEDO sã obþin obligarea primarilor (inclusiv a
celui al Capitalei; un caz grav ºi notoriu e primãria Constanþa, unde nimic nu se restituie dacã nu vrea
domnul Radu Mazãre – n.r. primarul
Constanþei) la restituirea în naturã a
unor bunuri care existã. Cam de fiecare datã ICCJ confirmã poziþia primãriei, dupã care bunul ... nu existã.
Iar când cer despãgubiri, aceeaºi
ICCJ îmi spune cã trebuie sã aºtept
decizia administrativã a primãriei de
emitere a titlului de despãgubire,
care nu mai vine de zece ani. Aºa cã,
dacã pânã acum “nu au existat” aceste bunuri, în naturã, cum de existã
acum?
Evident cã, de departe, Soluþia
restituirii în naturã este preferabilã.
Dacã imobilul existã, sã îi fie restituit omului. ªi sã fie sancþionaþi, inclusiv penal, acei primari care au
avut cunoºtinþã de faptul cã bunurile existã în naturã, dar au refuzat restituirea, pretinzând cã nu existã.
Eu m-aº bucura sã vãd niºte primari
dând cu subsemnatul pe la DNA,
aºa cum s-a întâmplat cu ºefii de la
ANRP în anii din urmã. Poate se
începe cu domnul Mazãre.
Reporter: Ce soluþie consideraþi
cã ar fi potrivitã pentru continuarea procesului de despãgubire,
dupã terminarea acþiunilor la Fondul Proprietatea?
Gheorghe Piperea: Dintotdea-

una am susþinut emiterea de obligaþiuni ºi remiterea lor titularilor,
dupã o procedurã care sã elimine
din lanþul procedurii ANRP ºi toatã pletaora evaluatorilor, consultanþilor, experþilor etc., obligaþiuni
care sã fie scadente în 15 - 20 de
ani, dar care sã fie transmisibile liber, pe piaþa de capital, în aºa fel
încât, cei care ar avea nevoie de lichiditãþi, sã le obþinã imediat, prin
vânzare. S-ar naºte, în sfârºit, ºi în
România, o piaþã de capital. S-ar
respecta þintele de deficit bugetar.
Nu ar fi nevoie de un efort bugetar
de 8 miliarde de euro (cum spune
ANRP în ultimul timp). ªi nici sã
se eºaloneze datoriile sau sã se plafoneze la anumite sume maxime.
Am mai spus-o: problema acestor
despãgubiri este una moralã ºi nu
economicã. Dar cine sã audã? În
toamnã, se vehicula un astfel de
proiect ca fiind fãcut de ANRP.
Imediat ce a fost luat în discuþie, a
fost negat. A dispãrut de pe Internet. De ce?
Reporter: Cum vedeþi activitatea
Franklin Templeton în România?
Gheorghe Piperea: Foarte slabã, foarte ineficientã (mã aºteptam
la implementarea în societãþile
unde este acþionar minoritar a guvernãrii corporatiste; în schimb,
nu vãd decât pactizãri cu politicienii; ºi mã aºteptam sã fie corectate
în justiþie abuzurile statului ca acþionar majoritar; nu am vãzut decât
eºecuri judiciare al FP). În altã ordine de idei, poziþia FT ca manager al FP nu este deloc clarificatã.
Litigiul cu doamna Ioana Sfîrãialã
este din ce în ce mai delicat pentru
FT. În fine, mã aºteptam la mai
multe de la un management privat
- în schimb, abuzurile statului ca
acþionar majoritar au în FP, dupã
concentrarea de capital permisã
prosteºte de statul român, un echivalent perfect în dictatura majoritarã a fondurilor speculative. În
loc de creaþie ºi industrie, avem
speculaþie financiarã. Nu e aºa cã
e de laudat FT? n
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PORTOFOLIU
“Transelectrica”, singura ofertã publicã pe Bursã
“Transelectrica” a fost prima companie de
stat listatã la Bursa de Valori Bucureºti prin
programul “O piaþã puternicã. Dezvoltarea
pieþei de capital”. Acesta a fost iniþiat de Guvernul României în vederea dezvoltãrii pieþei noastre de capital ºi a dinamizãrii operaþiunilor desfãºurate de acestea. În 2006, statul a scos pe bursã un pachet de 10% din acþiunile transportatorului de energie, pachetul
de acþiuni fiind suprasubscris de aproape
ºapte ori.
De asemenea, în martie 2012, a avut loc oferta publicã prin care statul român a oferit spre
vânzare un pachet de acþiuni existente reprezentând 15% din capitalul social existent al CN
Transelectrica SA, administrat prin Ministerul
Economiei, Comerþului ºi Mediului de Afaceri.
Aceasta a avut un grad de subscriere de 153%.
Ambele oferte au fost considerate succese
pe piaþa de capital ºi au fost receptate pozitiv
de cãtre brokeri ºi investitori. Reuºita ofertelor Transelectrica a demonstrat potenþialul de
finanþare al pieþei de capital din þara noastrã.

Transelectrica în contextul
strategiei energetice europene
Sectorul energetic trebuie sã facã faþã principalelor provocãri care se manifestã la nivel
intern ºi pan-european: securitatea alimentãrii
cu energie, creºterea competitivitãþii economice ºi reducerea impactului asupra mediului
înconjurãtor. Strategia Europa 2020 are ca
prioritãþi punerea în aplicare a celui de-al treilea pachet legislativ privind piaþa internã a
energiei precum ºi Planul Strategic Energy
Technology (SET). Transelectrica a început
implementarea pachetului 3 legislativ ce are
drept obiectiv creºterea eficienþei energetice.
“Cel de-al treilea pachet legislativ pe energie”
reprezintã un set de reglementãri adoptate la
nivelul Uniunii Europene care au drept scop

introducerea în statele membre de reguli
comune privind pieþele de energie electricã ºi
de gaze naturale.

Piaþa regionalã de energie electricã
Anul 2012 a fost stabilit drept termen limitã
de cãtre Consiliul Uniunii Europene ºi Consiliul pentru Transport Telecomunicaþii ºi Energie pentru realizarea unei pieþe de energie pe
deplin funcþionale la nivel pan-european.
Reglementatorii Naþionali ºi Operatorii de
Transport ºi de Sistem au demarat aplicarea
acestor noi reglementãri. Încã de la începutul
anului 2011, Transelectrica a iniþiat un proces
consultativ atât la nivel naþional (a fost înfiinþat
un Grupul de Lucru Piaþa Regionalã la nivel
În prezent, acþionariatul Transelectrica este
reprezentat astfel:
- Statul Român prin OPSPI – 58,688 %
- Alþi acþionari persoane juridice – 14,297%
- Fondul Proprietatea S.A. – 13,499 %
- Alþi acþionari persoane fizice – 8,411%
- SIF Oltenia – 5,104%.

MECMA, ANRE, OPCOM ºi Transelectrica)
cât ºi cu partenerii de interconexiune din regiunile Sud-Est Europene - SEE (Bulgaria) ºi
Central Est Europene - CEE (Ungaria, Cehia ºi
Slovacia). Grupul de lucru Piaþa Regionalã
analizeazã iniþiativele regionale în curs de implementare din regiunile adiacente României.

Perspective pentru viitorul apropiat
În prezent, în conformitate cu prevederile
OUG 109/2011 privind guvernanþa corporativã a intreprinderilor publice, CN Transelectrica SA a trecut la un sistem nou de conducere
prin înfiinþarea Consiliului de Supraveghere
ºi a Directoratului.

La 13 ani de la înfiinþarea sa, “Transelectrica” SA este o companie de importanþã strategicã pe
piaþa de electricitate din România, asigurând infrastructura necesarã funcþionãrii ºi dezvoltãrii
pieþei de energie electricã. Transelectrica este operatorul de transport ºi de sistem din România
care asigurã serviciul de transport al energiei electrice de la producãtori la marii consumatori
conectaþi la reþea ºi conducerea tehnicã a Sistemului Electroenergetic Naþional (SEN), administreazã piaþa concurenþialã de energie electricã prin filiala sa OPCOM ºi coordoneazã planificarea dezvoltãrii Sistemului Electroenergetic din România. De asemenea, compania asigurã serviciul de transport transfrontalier pentru tranzacþiile cu energie electricã între þãrile central ºi
est-europene ºi garanteazã accesul terþilor la reþeaua naþionalã de transport al energiei electrice în condiþii de transparenþã, nediscriminatorii ºi egale pentru toþi jucãtorii de pe piaþã. “Strategia de dezvoltare a sistemului de transport al energiei electrice”, elaboratã de companie, încã
din primii sãi ani de existenþã, a pus în aplicare programe de investiþii care sã conducã la realizarea principalelor obiective ale dezvoltãrii sale: asigurarea condiþiilor de funcþionare a pieþei de
electricitate, asigurarea condiþiilor de interconexiune cu sistemele electroenergetice vest europene ºi creºterea eficienþei în funcþionarea companiei.

„Pânã în 2015, Transelectrica va derula în
continuare proiectele de investiþii angajate ºi
va continua programul de retehnologizare ºi
modernizare a staþiilor electrice de transport.
Vom construi noi capacitãþi de transport care
sã creeze posibilitatea integrãrii resurselor regenerabile ºi ale viitoarelor grupuri 3 ºi 4 de la
Cernavodã – în sistemul energetic românesc.
Compania are de asemenea în vedere realizarea inelului de 400 kV al oraºului Bucureºti
pentru o furnizare fiabilã a energiei electrice
în capitala þãrii”, a declarat Andrei Mãlãieº,
directorul general al companiei.
Tot în aceastã perioadã Transelectrica
doreºte întãrirea interconexiunilor internaþionale ºi închiderea, în acest fel, a inelului naþional de 400 kV prin construcþia liniei de interconexiune de 400 kV Gãdãlin (RO)-Suceava(RO)-Bãlþi (MD) ºi construcþia liniei de
400 kV care va face legãtura între România ºi
Serbia.
Consolidarea infrastructurii electrice de transport ºi a interconexiunii sistemelor electroenergetice a reprezentat ºi va reprezenta întotdeauna
o condiþie esenþialã pentru dezvoltarea eficientã a
pieþelor de electricitate. De aceea, Transelectrica
îºi modernizeazã activele de transport ºi de sistem pe baza celor mai noi tehnologii ºi know
how în domeniu, cu menþinerea unui tarif accesibil la serviciile prestate.
“Transformarea reþelei de transport dintr-o
reþea tradiþionalã într-o reþea inteligentã
orientatã spre piaþã a marcat astfel prima etapã importantã în cadrul prioritãþilor strategiei
pe termen lung. Ne referim în special la proiectul pentru modernizarea sistemului de comandã-control-protecþii pentru staþiile electrice ºi un numãr mare de echipamente din cadrul proiectului de investiþii pentru reabilitarea ºi modernizarea sistemului de transport-dispecer (EMS-SCADA, fibrã opticã,
componente de metering). De asemenea avem
în vedere modernizarea staþiilor reþelei de
transport cu tehnologie nouã, care sã permitã
mentenanþa redusã ºi integrarea în sistemul de
telecomandã, cu accent prioritar pe staþiile de
interconexiune internaþionalã, prin construirea noilor linii de 400 kV cu sistemele
electroenergetice din vecinãtate (Ungaria,
Bulgaria, Republica Moldova, Turcia)”, a
adãugat Andrei Mãlãieº.
“Transelectrica” ºi-a dezvoltat capacitãþile de
interconexiune cu þãrile vecine, cu scopul facilitãrii realizãrii pieþei unice de electricitate europeanã, ºi a reprioritizat investiþiile astfel încât sã
susþinã integrarea în RET a proiectelor de producþie din surse regenerabile. n

Instanþa a amânat judecarea a
13 contestaþii în cazul “Hidroelectrica”
Tribunalul Bucureºti a amânat, ieri, judecarea a 13 contestaþii depuse în cazul denunþãrii
de cãtre administratorul judiciar al “Hidroelectrica”, Euro Insol, a contractelor de vânzare-cumpãrare de energie electricã, ne-a declarat Remus Borza, partener în cadrul casei de
insolvenþã. Noile termene sunt 20 martie ºi 3 aprilie, a precizat domnia sa. Pânã în prezent
au fost soluþionate 25 de contestaþii, toate în favoarea producãtorului de energie. Tot ieri,
instanþa judecat 10 contestaþii, care privesc alte proceduri, urmând ca sentinþa sã fie pronunþatã cel mai devreme astãzi, a adãugat Remus Borza.
Administratorul judiciar al “Hidroelectrica” a revocat din funcþie toþi directorii
companiei, care urmeazã sã rãmânã în funcþii pânã când posturile vor fi ocupate cu noi
manageri, selectaþi prin concurs. Perioada de interimat este de 90 de zile, potrivit lui
Remus Borza. Noua organigramã a redus numãrul directorilor de la 79 la 57.
Reevaluarea “Hidroelectrica” a urcat valoarea activului net al Fondului Proprietatea la
1,13 lei, la sfârºitul anului trecut, depãºind, astfel, valoarea unitarã. Pânã în luna decembrie
a anului trecut, participaþia la “Hidroelectrica” a fost evaluatã la 0, pe seama faptului cã firma se aflã în insolvenþã. Apoi, Comisia Naþionalã a Valorilor Mobiliare (CNVM) a emis
un regulament care permite evaluarea participaþiilor în companiile aflate în procedurã de
insolvenþã la valoarea stabilitã de un evaluator independent.
Tribunalul Bucureºti a admis, pe 20 iunie, deschiderea procedurii de insolvenþã în
cazul “Hidroelectrica”. Remus Borza estimeazã cã ieºirea din insolvenþã ar urma sã
aibã loc la sfârºitului lunii iunie. n

“Nuclearelectrica”, listatã pânã în aprilie
Guvernul intenþioneazã sã listeze 10% “Nuclearelectrica”, prin intermediul unei
oferte publice iniþiale, cel târziu la sfârºitul lunii aprilie, a declarat Varujan Vosganian,
dupã întrevederea cu reprezentanþii Fondului Monetar Internaþional (FMI), Comisiei
Europene (CE) ºi Bãncii Mondiale. La începutul acestui an, conducerea “Nuclearelectrica” a declarat, pentru ziarul “BURSA”, cã listarea companiei este preconizatã pentru sfârºitul trimestrului I al acestui an. Surse din piaþa de energie ºi mai mulþi brokeri
de pe piaþa de capital susþin, însã, cã termenul propus de autoritãþi este unul mult prea
optimist. Intermediarul vânzãrii pachetului de acþiuni este consorþiul format din SSIF
Swisscapital (lider de sindicat) ºi BT Securities.
“Nuclearelectrica” a vândut, luna aceasta, 501.600 MWh pe piaþa PCCB administratã
de OPCOM, preþurile pachetelor fiind cuprinse între 220 ºi 224,2 lei/MWh. n

FT cumpãrã acþiuni “Petrom”
Fondurile administrate de cãtre Franklin Termpleton (FT) au cumpãrat, anul trecut,
peste 260 milioane acþiuni “OMV Petrom”, reprezentând aproape 0,46% din numãrul
total de titluri. În acest an, FT a mai achiziþionat douã milioane de titluri “SNP”, printr-o
tranzacþie efectuatã pe 8 ianuarie. Interesul administratorului de investiþii pentru compania
petrolierã este determinat de rezultatele financiare bune ale acesteia, de planul ambiþios de investiþii, precum ºi de lichiditatea redusã a pieþei locale de capital, considerã analiºtii. În condiþiile în care structura pe emitenþi a bursei autohtone este destul de precarã, capitalizarea multora
fiind redusã, iar piaþa are o lichiditate extrem de redusã, în ansamblul sãu, acþiunile “Petrom”
reprezintã una dintre puþinele opþiuni disponibile pentru investitorii strãini care doresc sã aibã o
expunere pe þara noastrã, alãturi de titlurile Fondului Proprietatea, potrivit acestora.
“OMV Petrom” a încheiat primele nouã luni ale anului trecut cu un profit net de
2,89 miliarde lei, în scãdere cu circa 1% faþã de perioada similarã a anului trecut. EBIT
(profitul înainte de dobânzi ºi taxe) la nivel de grup a fost de 3,98 miliarde lei, în
creºtere cu 6% faþã de primele nouã luni din 2011. Analiºtii se aºteaptã ca “Petrom” sã
acorde dividende ºi în exerciþiile financiare viitoare. n

PAGINA 12

FONDUL PROPRIETATEA/BURSA, NR. 14

Joi, 24 ianuarie 2013

PORTOFOLIU
Niþã: Numirea ºefului Complexului Oltenia este legalã

N

umirea directorului general al Complexului Energetic Oltenia, cu un mandat
de patru ani a fost fãcutã legal, a declarat, ieri, Constantin Niþã, ministrul delegat pentru energie. Fondul Proprietatea (FP) a criticat
numirea lui Laurenþiu Ciurel la conducerea
Complexului Oltenia de cãtre un Consiliu de Supraveghere Provizoriu, care nu a fost selectat în
baza ordonanþei privind implementarea managementului profesionist în companiile de stat.
FP a mai arãtat cã procesul de selecþie a directorului general de la Complexul Oltenia a fost
defectuos pentru cã alþi candidaþi de pe lista
scurtã înaintatã de firma de recrutare nu au fost
intervievaþi.
Ministrul Niþã a comentat: „FP poate sã critice
ce vrea ºi cât vrea. Contractul cu firma de recrutare a fost în regulã. Consiliul de Supraveghere
al Complexului Oltenia avea toate drepturile,
chiar dacã era interimar, sã-l numeascã în funcþie
pe Laurenþiu Ciurel. Din moment ce o companie
de recrutare spune cã Laurenþiu Ciurel este bun
de manager, nu avem ce comenta”.
Laurenþiu Ciurel a fost numit, luni, de cãtre
Consiliul de Supraveghere al Complexului Oltenia, în funcþia de director general, cu un mandat
de patru ani. Domnia sa a venit la conducerea societãþii în luna octombrie. El a fost selectat de o
firmã de recrutare angajatã de Ministerul Economiei sã caute manager profesionist pentru
Complexul Oltenia.
Întrebat ce sens a mai avut angajarea firmei de
recrutare dacã a fost confirmat pe post acelaºi director general, Constantin Niþã a rãspuns cã firma ºi-a fãcut treaba întrucât a confirmat aptitudinile manageriale ale lui Laurenþiu Ciurel.

200 milioane de lei, profitul
Complexului Oltenia
Complexul Energetic Oltenia a fost înfiinþat
pe 31 mai 2012 prin fuziunea Complexului
Energetic Rovinari SA, Complexului Energetic
Turceni SA, Complexului Energetic Craiova
SA ºi a Societãþii Naþionale a Lignitului Oltenia (SNLO) SA. Conducerea Complexului
Oltenia estimeazã, pentru 2012, respectiv dupã
ºapte luni de funcþionare, cã societatea va avea
o cifrã de afaceri peste 2,2 miliarde lei ºi un
profit brut de peste 200 milioane lei.
Autoritãþile doresc sã listeze Complexul
Oltenia la Bursa de Valori Bucureºti, fiind planificatã ºi agreatã cu FMI vânzarea unui pachet
de 15% din acþiuni, în urma unui aport de capital. Fondurile obþinute din listarea la bursã a
pachetului de 15% vor fi utilizate pentru investiþii. Etapele legale pentru parcurgerea acestui
demers se vor derula în cursul anului 2013,
susþine conducerea producãtorului de energie.
Complexul Oltenia va gãzdui cea mai mare
investiþie energeticã a Chinei din Europa. Este
vorba de un grup nou de 600 MW, în valoare de
un miliard de euro, care va fi construit la Rovinari de China Huadian Engineering. Memorandumul de înþelegere a fost aprobat în ianuarie
de Consiliul de Supraveghere al societãþii.
Noua unitate de la Rovinari va genera înfiinþarea a 1.000 de noi locuri de muncã ºi va securiza alte 3.000 de locuri de muncã. Finanþarea
va fi asiguratã de compania chinezã ºi nu vor fi
acordate garanþii de stat. Compania de proiect
va fi înfiinþatã în luna octombrie a acestui an,
iar construcþia centralei va dura trei ani. (A.T.)

Romgaz, posibil ofertã publicã
în acest an

Oferta secundarã “Transgaz”,
gata pânã la sfârºitul lui aprilie

S

O

tatul vrea sã vândã 15% din acþiunile Romgaz, oferta publicã iniþialã urmând sã fie cea mai mare derulatã pânã acum în România. Consorþiul format din
grupul american Goldman Sachs ºi austriecii de la
Erste-BCR ºi Raiffeisen Capital&Investment a câºtigat
mandatul pentru intermediere.
Romgaz Mediaº, cel mai mare producãtor de gaze din
România ºi cea mai profitabilã companie a statului, a ajuns
în 2011 la un câºtig net record de peste un miliard de lei
(circa 244 milioane euro), cu 35% mai mare faþã de rezultatul preliminar anunþat de firmã.
Rezultatul brut realizat în perioada ianuarie-decembrie
2011 este mai mare decât cel programat cu 60,61%.
Consiliul de Administraþie (CA) al Societãþii Naþionale
de Gaze Naturale Romgaz va supune aprobãrii, în cadrul
Adunãrii Generale Extraordinare a Acþionarilor (AGEA)
din 7 februarie, majorarea capitalului social cu 354.580
lei, aratã un document al societãþii.
De asemenea, este supusã aprobãrii acþionarilor ºi emiterea unui numãr de 35.458 acþiuni, ca urmare a aportului
în naturã a Statului Român, ºi transferul a 5.316 acþiuni din
numãrul total de 35.458 de acþiuni nou emise, restul de
30.142 de acþiuni rãmânând în proprietatea Statului
Român.
Consiliul Concurenþei a autorizat recent preluarea termocentralei Iernut de cãtre Romgaz Mediaº, de la Electrocentrale Bucureºti, operaþiune prin care producãtorul de
gaze devine companie energeticã integratã.
Romgaz face cercetare geologicã în scopul descoperirii
de noi zãcãminte gazifere, produce gaz metan prin exploatarea zãcãmintelor din portofoliul companiei, depoziteazã
subteran gaze naturale, efectueazã intervenþii, reparaþii capitale ºi operaþii speciale la sonde ºi asigurã servicii profesioniste de transport tehnologic. n

ferta publicã secundarã pentru 15% din acþiunile “Transgaz” ar urma sã aibã loc pânã la
sfârºitul lunii aprilie, potrivit Ministrului Economiei, Varujan Vosganian. În perioada urmãtoare, urmeazã sã fie stabilit preþul de vânzare al acþiunilor, precum ºi discountul oferit. Intermediarul ofertei este un
consorþiu format din firmele de brokeraj Raiffeisen Capital&Investment, Wood&Company Financial Services ºi BT Securities.
Acþionarii “Transgaz” au decis menþinerea lui Victor
Alexandru Schmidt în funcþia de preºedinte al Consiliului
de Administraþie (CA) al companiei, aceºtia respingând
propunerea de revocare din funcþie a domniei sale ºi numire a unui nou preºedinte, în persoana lui Lucian Isar,
fost ministru delegat pentru Mediul de Afaceri ºi actual
membru în Consiliul de Supraveghere al “Transelectrica”
ºi în Consiliul de Administraþie al “Tarom”. În cadrul
Adunãrii Generale Ordinare a Acþionarilor (AGOA)
“Transgaz” a fost votatã ºi respingerea propunerii de revocare din calitatea de membru al CA-ului transportatorului naþional de gaze naturale a Ionicãi Raicu ºi înlocuirea
sa cu Florentina Gabriela Plosceanu.
“Transgaz” a anunþat un profit net de 215,2 milioane
lei, dupã primele nouã luni ale anului trecut, mai mic cu
24,19% comparativ cu profitul din perioada similarã a
anului 2011. Veniturile totale ale companiei au coborât cu
aproximativ 5,78 milioane lei, de la 1.025.845.152 lei la
30 septembrie 2011, la 1.020.066.906 lei la 30 septembrie
anul trecut, în timp ce cheltuielile totale au avansat cu
63,4 milioane lei, de la 686,03 milioane lei la 749,4
milioane lei.
Profitul brut a scãzut cu 20,37%, de la 339,8 milioane
lei în primele nouã luni ale 2011, la 270,6 milioane lei în
intervalul similar al acestui an. n

