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Euronext: Multe
IPO-uri în
aºteptare, dar
condiþiile de piaþã
sunt nefavorabile
l Bloomberg: Veniturile din IPO-uri ºi vânzãrile
de acþiuni ale companiilor deja listate pe pieþele
europene au scãzut cu 78% în ianuarie, în ritm
anual, la 1,49 miliarde de dolari

E
uronext NV, cel mai mare grup
bursier din Europa, aduce în
atenþie faptul cã pipeline-ul de
ofertele publice iniþiale (n.r.

ofertele în aºteptare) se menþine solid
chiar ºi pe fondul �secetei� actuale de
listãri, dar companiile întâmpinã difi-
cultãþi în alegerea momentului potri-
vit pentru debutul pe piaþã din cauza
volatilitãþii acesteia.

�Existã un numãr important de afa-
ceri, în special din sectorul tehnolo-
giei, care sunt gata sã se listeze�, a afir-
mat directorul executiv al Euronext,
Stephane Boujnah, într-un interviu
acordat Bloomberg, adãugând: �Sece-
ta de IPO-uri a fost provocatã de con-
diþiile proaste de piaþã ºi de perspecti-
vele economice sumbre. Noile listãri
sunt amânate deoarece investitorii se
confruntã cu politica monetarã înã-
spritã a bãncii centrale ºi cu riscul re-
venirii economiilor în recesiune. Este
vorba mai mult despre incertitudinea
cu privire la volatilitatea pieþelor,
decât de amploarea segmentului com-
paniilor pregãtite sã se listeze sau de
cea a pipeline-ului. Ofertele în
aºteptare sunt multe, doar fereastra de
ieºire pe piaþã este îngustã în acest
moment�.

Conform datelor Bloomberg, pe
pieþele europene de capital, începutul
lui 2023 a fost cel mai lent start de an
consemnat dupã 2019, veniturile din
IPO-uri ºi vânzãrile de acþiuni ale
companiilor deja listate ajungând la
doar 1,49 miliarde de dolari în ianua-
rie, în scãdere cu 78% faþã de aceeaºi
lunã din 2022.

Boujnah vede riscuri în ceea ce pri-
veºte stabilitatea pieþelor de acþiuni,
rotaþia activelor ºi perspectivele pen-
tru Europa, ceea ce ar putea afecta re-
luarea activitãþii IPO în acest an, dar
spune cã perspectivele pentru
companii sunt, totuºi, pozitive.

În semn cã activitatea de pe pieþe
s-ar putea relua, compania italianã de
tehnologie media TMP Group a înce-
put sã se tranzacþioneze în Milano, în
februarie, în timp ce societatea de jo-
curi de norocLottomatica SpAa anun-
þat luni cã va lansa procesul de listare
la Euronext Milano.

Pe de altã parte, Boujnah se aºteap-
tã sã disparã valul de companii de tip
SPAC, care a crescut când exista lichi-
ditate abundentã pe piaþã.
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SENATUL A STABILIT:

Jocurile de noroc,
promovate la TV
doar în intervalul
orar 23:00-6:00

L
egea 37/2023, prin care este re-
glementatã publicitatea în
mass-media audiovizualã ºi on-
line a jocurilor de noroc ºi pu-

blicitatea stradalã, a trecut ieri de vo-
tul Senatului cu 80 voturi pentru, zero
voturi împotrivã, 2 abþineri ºi va fi
înaintatã spre dezbatere ºi vot Came-
rei Deputaþilor.

Dezbaterea din plenul Senatului a
constat în opinii contradictorii cu pri-
vire la raportul pozitiv comun al Co-
misiei Juridice ºi Comisiei de Culturã
prin care au fost aprobate amenda-
mente care au modificat sensul iniþial
al proiectului de act normativ, prin
care se dorea interzicerea totalã a pu-
blicitãþii jocurilor de noroc pe micile
ecrane. Conform unuia dintre amen-
damentele admise, publicitatea va fi
posibilã doar în intervalul orar
6:00-23:00, iar în restul zilei inserturi-
le grafice privind jocurile de noroc vor
fi posibile doar în timpul transmisiilor
în direct ale competiþiilor sportive, dar
însoþite demesajul �Fii responsabil!�.

�Am constatat cu surprindere cã
amendamentele admise îndulcesc foar-
temult situaþia, aºa cã nu vom scãpa de
publicitatea în ceea ce priveºte jocurile
de noroc. Aceste jocuri reprezintã un
flagel, o situaþie care duce la destrãma-
rea multor familii. Am vãzut elevi sub
18ani intrând fãrãnicioproblemã însã-
lile jocurilor de noroc, deoarece nu exi-
stã niciun control cu privire la intrarea
ºi participarea acestora. Legea trebuia
sã treacã aºa cum era iniþial, fãrã publi-
citate nici in online, nici la tv, nici pe

clãdiri pentru jocurile de noroc.
A lãsa în continuare un inteval orar

pentru astfel de reclame viciazã deoa-
rece foarte multe persoane rãmâna ac-
tive în online dupã ora 23. Nu cred cã
mesajul «Fii responsabil!» îi va deter-
mina pe cei care practicã astfel de jo-
curi sã fie responsabili, mai ales cã un
astfel demesaj a fost inutil în combate-
rea consumului de tutun�, a spusRodi-
ca Boancã, senator din partea AUR.

�Oraºele ºi satele României sunt
împânzite dejade reclame la jocurile de
noroc, înalte cât un bloc, mari cât sã
acopere orice denumire a unei localitã-
þi. Prin amendamentele PNLs-a dat din
pãcate unbonus industriei. ªtimcu toþii
cã dupã ora 23 copiii sunt încã expuºi.
Ar fi fost corect ca iniþiativa sã rãmânã
exact în formacare s-adepusºi pentruo
perioadã sã existe aceastã interzicere
pentru ca sã putem mãsura efectele ei.
Sper ca, pânã la Camera Deputaþilor,
PNL sã retragã aceste amendamente ºi
sã numai fie susþinute pentru cã adulþii
ºi minorii trebuie apãraþi ºi nu industria
jocurilor de noroc�, a afirmat Simona
Spãtaru, senator USR.

Aceeaºi idee a fost exprimatã ºi de
senatorul neafiliat vreunui grup politic
parlamentar, Cosmin Poteraº, care a
arãtat cã prin amendamentele aprobate
în comisii, proiectul legislativ iniþial
�s-a întors la 180degrade ºi numai are
nicio treabã cu interzicerea reclamelor
respective�.
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RAPORT PARCHETUL EUROPEAN

Prejudicii de peste
500 milioane euro, în
dosarele deschise anul
trecut pentru þara noastrã
l Finanþãrile cu apetit ridicat de fraudare privesc dezvoltarea regionalã,
agricultura ºi dezvoltarea ruralã ºi coeziunea ºi incluziunea socialã
l Doar trei fraude constatate pe PNRR

P
este 500 milioane euro
reprezintã prejudiciul
total estimat în cele 121
de investigaþii deschise
de Parchetul European
(EPPO) anul trecut în
þara noastrã, potrivit ra-
portului publicat ieri de

instituþia condusã, în calitate de procu-
ror-ºef, de Laura Codruþa Kovesi.Mai
precis, este vorba despre 508,4milioa-

ne euro care ar fi fost fraudaþi în dosa-
rele de cercetare/urmãrire penalã de-
schise pe parcusul anului 2022 de
EPPO, valoarea totalã a prejudiciul
estimat în toate dosarele din þara noa-
strã aflate pe rolul instituþiei europene
ridicându-se la 2 miliarde euro. Din
cele 124 de investigaþii active privind
România, doar un singur caz se referã
la fraudarea TVA, prejudiciul fiind
estimat la 3 milioane euro.

Potrivit datelor prezentate de procu-
rorii europeni, 10 investigaþii derulate
în þara noastrã privesc sãvârºirea de in-
fracþiuni transfrontaliere, 7 dosare se
referã la infracþiuni sunt sãvârºite de
grupuri criminal organizate, 12 privesc
cazuri de corupþie, 5 se referã la detur-
nãri de fonduri ºi 2 la spãlãri de bani.

Din împãrþirea pe domenii a cazuri-
lor de fraudã unde se efectueazã plãþi,
reþinem cã majoritatea fraudelor la

fondurile europene în þara noastrã sunt
fãcute în proiecte care privesc dezvol-
tare regionalã ºi urbanã � 39 dosare pe
rolul EPPO. În top trei al fraudei pe
domenii, se mai situeazã agricultura ºi
dezvoltare ruralã � 24 dosare penale,
coeziune, muncã ºi incluziune socialã
� 14 dosare.
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