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BVB a anulat tranzacþiile cu
acþiunile gestionate de AVAS la
“Biofarm” ºi “Mercur”
l Arbitrul pieþei de capital a blocat tranzacþiile cu alte acþiuni gestionate de
AVAS, pe care executorul judecãtoresc intenþiona sã le scoatã la vânzare

Bursa de Valori Bucureºti a anulat
tranzacþiile prin care executorii ju-
decãtoreºti de la “Dobra, Coºorea-
nu& Dobra” au încercat sã
vândã 7,24 milioane acþiuni
“Biofarm” Bucureºti (BIO)
ºi 6.000 de titluri “Mercur”
Craiova (MRDO), gestio-
nate de AVAS, potrivit unor
surse din piaþã. Executorii
judecãtoreºti au încercat sã
înstrãineze acþiunile respec-
tive, prin metoda vânzãrii
speciale la ordin, dupã ce au
obþinut executarea silitã a
instituþiei.

Decontarea tranzacþiilor
fusese suspendatã de
CNVM încã din august.

“Ceea ce a fãcut BVB reprezintã o
premierã pe piaþa de capital, având
în vedere cã decizia anulãrii tranzac-
þiilor nu este însoþitã de hotãrâre ju-
decãtoreascã”, ne-a declarat Iulian

Coºoreanu, cel care a obþinut execu-
tarea silitã a Autoritãþii pentru Valo-
rificarea Activelor Statului (AVAS)

ºi cel care, pornind de la experienþa
proprie de investitor la bursã, s-a
ocupat îndeaproape de scoaterea la
vânzare a pachetelor gestionate de
AVAS, la societãþi listate.

Decizia Bursei de Valori a venit în
contextul în care arbitrul pieþei de capi-
tal a dat o Ordonanþã, în urmã cu circa

douã sãptãmâni, în care obli-
ga BVB sã intervinã ºi sã ia
mãsurile “care se impun”,
sub justificarea cã au fost
încãlcate prevederi ale Codu-
lui Bursier în cazul tranzacþii-
lor cu acþiuni BIO ºi MRDO,
gestionate de AVAS.

Articolul 228, alineatul 1
din Codul Bursei de Valori
Bucureºti, stipuleazã cã
vânzarea specialã la ordin
se utilizeazã pentru vânza-
rea pachetelor de acþiuni cu
un volum mai mare sau egal
cu 5% din acþiunile unui

emitent sau având o valoare echiva-
lentã de cel puþin 500.000 de euro.

ªTEFANIA CIOCÎRLAN
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Ministrul britanic de
externe: “Euro este ca o
casã în flãcãri, fãrã ieºiri”

Ministrulbritanicdeexterne,William
Hague (foto), care a declarat în 1998
cã euro este ca “o casã în flãcãri, fãrã

ieºiri”, afirmã cã
faptele i-au dat
dreptate “în anu-
mite þãri”, con-
form Reuters.

“Am descris
euro ca o casã în
flãcãri, lipsitã de

ieºiri, iar asta s-a dovedit a fi adevã-
rat în anumite þãri membre ale zonei
euro”, a declarat Hague, adãugând:
“Poþi sã ai case în flãcãri unde se
reuºeºte sã se stingã incendiul sau sã
fie controlat. Poate duc analogia
prea departe, dar zona euro nu are
ieºiri ºi este dificil din punct de vede-
re practic sã abandonezi o monedã
când nu existã un plan prevãzut pen-
tru aºa ceva”.

Criza din Europa va duce
la prãbuºire economicã
ºi financiarã - sondaj

Criza datoriilor din Europa va
duce, anul viitor, la prãbuºire econo-
micã ºi financiarã, ºi la tulburãri so-
ciale, aratã un sondaj Bloomberg.
Conform analizei, 72% dintre spe-
cialiºtii intervievaþi anticipeazã cã
un stat membru al zonei euro va re-
nunþa la moneda unicã în urmãtorii
cinci ani.

Circa trei sferturi dintre cei inter-
vievaþi sunt de pãrere cã economia
zonei euro va intra în recesiune în ur-
mãtoarele 12 luni, iar 53% cred cã
problemele din sectorul bancar,
împovãrat de obligaþiuni guverna-
mentale, se vor înrãutãþi.

Italia a vândut obligaþiuni
sub þinta maximã stabilitã

Italia a vândut, ieri, obligaþiuni pe
termen lung în valoare de circa 7,9

miliarde euro, sub
þinta maximã sta-
bilitã de guvern (9
miliarde euro), în
condiþiile în care
dobânzile au urcat
pe fondul temeri-
lor legate de

rãspândirea crizei datoriilor.

Spania ºi Italia extind
interzicerea temporarã
a short selling-ului

Autoritãþile de reglementare a pie-
þelor financiare din Spania ºi Italia
au extins interzicerea temporarã a
short selling-ului (vânzarea în lipsã)
a unor titluri financiare, care a fost
introdusã luna trecutã pentru reduce-
rea volatilitãþii pieþelor.

Ben S. Bernanke:
ªomajul din SUA este
o crizã naþionalã

Preºedintele Federal Reserve
(Fed), Ben S. Bernanke (foto), de-
clarã cã SUA se confruntã cu o crizã

din cauza ºoma-
jului, care este de
circa 9% din apri-
lie 2009, iar nu-
mai disciplina fi-
scalã va ajuta la
redresarea econo-
micã.

“Aceastã situaþie a ºomajului cu
care ne confruntãm este o crizã naþio-
nalã”, a atras atenþia Bernanke. (V.R.)

Absurditãþi prezidenþiale
M

iniºtrii au fost convo-
caþi la Palatul Victo-
ria, la o ºedinþã de gu-
vern programatã pen-

tru ieri searã, pe subiectul deciziei
companiei Nokia sã închidã fabrica
de la Jucu.

Preºedintele grupului finlandez
Nokia, Stephen Elop, a declarat ieri
cã a avut discuþii în ultimele 12-18
ore cu Guvernul de la Bucureºti,
anunþând oficialii despre decizia
Nokia sã plece din România.

Premierul Emil Boc le spusese
miniºtrilor, încã de miercuri, cã exis-
tã un risc major de delocalizare a
unor investiþii multinaþionale din
România, deoarece criza economicã
accentueazã competiþia globalã, ºi
cã Guvernul trebuie sã fie pregãtit
ca, într-o asemenea eventualitate, sã
atragã alte investiþii strãine în þarã.

În schimb, preºedintele Traian
Bãsescu a þinut, ieri, un discurs rela-
tiv incoerent:

“ªi potenþialii investitori pe care
îi avem, care în momentul de faþã par
a fi realitãþi, fie cã ne referim la cei
care vor sã facã prospecþiuni în Ma-
rea Neagrã sau în teritoriul României
legat de gaze sau cei care vor sã ex-
ploateze aur, argint sau cupru, dacã îi
vom mai þine mult cu birocraþia noas-
trã ºi cu lipsa de curaj în a ne asuma
decizii importante, o sã-i pierdem ºi

pe aceia. E riscul pe care Guvernul,
dacã nu acþioneazã, ºi-l asumã deli-
berat ºi va trebui sã rãspundã nu pen-
tru ce a fãcut, ci pentru ce nu a fãcut,
dacã nu va face suficient de rapid”.

În felul acesta, preºedinteleBãsescu
lasã sã se înþeleagã cã Nokia a decis sã
plece pentru cã i-am fi “þinut mult cu
birocraþia noastrã ºi cu lipsa de curaj în
a ne asuma decizii importante”.

Dar, grupul finlandez Nokia nu s-a
plâns câtuºi de puþin de “birocraþia”
noastrã sau de pasivitatea noastrã.

Înþelegcã,defapt,Nokiaabeneficiat
de un tratament extrem de favorabil.

Când a anunþat cã va închide fa-
brica de la Jucu, Nokia a explicat cã
o face pentru eficientizarea compa-
niei ºi pentru reducerea costurilor,
adicã, din pricina unor socoteli inter-
ne de business.

Birocraþia ºi pasivitatea autoritãþi-
lor noastre sunt de necontestat.

Dar, ce au ele a face cu faptul cã
lui Nokia nu-i merge bine?!

Nu mai rãmâne decât ca preºedin-
tele Bãsescu sã oficializeze ideea cã
autorii crizei mondiale sunt miniºtrii
români.

Eu, unul, aº putea fi de acord ºi cu
absurditatea asta…

MAKE

Germania a aprobat extinderea
Facilitãþii Europene de
Stabilitate Financiarã

Parlamentul german a aprobat,
ieri, modificãrile stabilite de li-
derii europeni în iulie pentru ex-

tinderea atribuþiilor Facilitãþii Europe-
ne de Stabilitate Financiarã (EFSF).

În Bundestag – camera inferioarã
a Legislativului german - 523 de par-
lamentari au votat “pentru”, iar 85
“împotrivã”.

Modificãrile presupun majorarea
capacitãþii EFSF la 440 de miliarde
euro, de la circa 250 de miliarde euro
în prezent, ºi o flexibilitate mai mare
în utilizarea fondurilor. Dacã în mo-
mentul actual, fondul nu poate finan-

þa decât statele cu probleme din zona
euro, modificãrile vor permite achi-
ziþia de obligaþiuni guvernamentale
de pe pieþele secundare, recapitaliza-
rea bãncilor ºi acordarea de împru-
muturi unui stat înainte ca situaþia de
crizã a acestuia sã se agraveze.

Conform modificãrilor, Germania
va acorda EFSF garanþii de 211 mi-
liarde euro (287 miliarde dolari),
faþã de 123 miliarde euro, cât era ci-
fra anterioarã.

V.RIBANA

(continuare în pagina 15)

Proteste în Grecia

Sediile mai multor ministere din Grecia

au fost blocate ieri, de protestatari, îna-

inte de începerea negocierilor cu oficialii

creditorilor internaþionali ai þãrii. Circa

200 de angajaþi ai Ministerului de Finan-

þe s-au strâns în faþa instituþiei, strigând:

“Luaþi-vã împrumutul ºi plecaþi”.

Demonstranþii, care nu sunt de acord cu

mãsurile de austeritate stabilite de gu-

vern, voiau sã împiedice autoritãþile sã

se întâlneascã cu reprezentanþii UE -

FMI.

Oficialii creditorilor internaþionali ai Gre-

ciei au revenit ieri, la Atena, ca sã finali-

zeze evaluarea implementãrii acordului

de finanþare externã, în vederea deblocã-

rii celei de-a ºasea tranºe, de 8 miliarde

euro, din împrumutul obþinut anul trecut.

Inspectorii Comisiei Europene, ai Bãncii

Centrale Europene ºi ai Fondului Mone-

tar Internaþional au plecat din Grecia în 2

septembrie, suspendând discuþiile pen-

tru aceastã tranºã, dupã ce guvernul a

ratat þintele fiscale din acord ºi nu a

reuºit sã convingã creditorii internaþio-

nali cã mãsurile de austeritate ºi refor-

mele adoptate fac posibilã continuarea

programului de finanþare.

2.200 de lucrãtori
intrã în ºomaj

Fabrica de telefoane mobile a gru-
pului finlandez “Nokia” îºi va închi-
de porþile de la Jucu, din judeþul
Cluj, pânã la sfârºitul acestui an,
lãsând în ºomaj 2200 de angajaþi.
Preºedintele “Nokia”, Stephen Elop,
a explicat ieri, într-o conferinþã de
presã telefonicã, cã decizia de închi-
dere a fabricii de la Jucu face parte
dintr-un program de eficientizare ºi
reducere a costurilor. Procedurile de
închidere a fabricii vor fi derulate
pânã la sfârºitul anului.

Angajaþii au primit dupã ºedinþa cu
oficialii companiei o hârtie în care sunt
anunþaþi cã fabrica urmeazã sã funcþio-
neze pânã la sfârºitul anului, iar ei vor fi
plãtiþipânãlasfârºitul luniimartie2012.

Primarul municipiului Cluj-Napoca,
Sorin Apostu, a declarat: “Regret cã,
pentru a face faþã crizei, soluþia pentru
ceide laNokiaeste sã închidãprematur
fabrica de producþie din comuna Jucu.
Aceastã decizie radicalã nu a fost moti-
vatã de condiþiile create aici (n.r. Jucu)
pentru companie, ci de dinamica pieþei
de producþie a echipamentelor de tele-
fonie mobilã la nivel mondial”.

Conducerea Nokia a atras aten-
þia asupra faptului cã aceastã
decizie durã a fost luatã în ultimele
zile, autoritãþile locale fiind anun-
þate imediat, însã existau zvonuri
încã de anul trecut cã Nokia plã-
nuieºte sã pãrãseascã investiþia de
la Jucu. (MÃLINA BULAI)

PLECAREA NOKIA

Citiþi detalii în pagina 4.


