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SIF “Banat-Criºana” face AGA pentru
acþiunile BCR
l Ioan Cuzman: “Am respectat întocmai liniile trasate de CNVM”

Consiliul de Administraþie al
SIF “Banat-Criºana” (SIF1)
a convocat Adunarea Gene-

ralã Ordinarã a Acþionari-
lor, pe 3 noiembrie, ca sã
decidã în privinþa deþinerii
la BCR. Pe Ordinea de zi se
aflã douã puncte: prezenta-
rea de cãtre CA a variante-
lor existente pentru lichidi-
zarea/înstrãinarea pachetu-
lui de acþiuni deþinut la
BCR ºi, respectiv, aproba-
rea Condiþiilor Generale
privind transferul acþiunilor
BCR deþinute de SIF cãtre
“Erste Group” ºi mandata-
rea CA sã finalizeze tran-
zacþia.

SIF 1 este singurul SIF
care nu a trecut pe ordinea
de zi listarea acþiunilor
BCR, devenind o extremã în plaja
de opþiuni a acþionarilor SIF-uri-
lor.

Decizia administratorilor SIF1

vine la douã zile dupã ce Comisia
Naþionalã a Valorilor Mobiliare
(CNVM) a dat o Ordonanþã prin care

a obligat conducerea SIF-ului sã
convoace ºi sã asigure derularea unei
Adunãri Generale pentru ca acþiona-
rii sã adopte o decizie în privinþa pa-

chetului la BCR.
“Am respectat întocmai liniile

trasate de CNVM”, a declarat
Ioan Cuzman, preºedin-
tele SIF1.

SIF “Muntenia”, “Olte-
nia” ºi “Moldova” au avut,
în urmã cu douã sãptãmâni,
Adunãri Generale Ordinare
ale Acþionarilor, pentru ac-
þiunile deþinute la BCR. SIF
“Transilvania” are progra-
matã AGEA pe 31 octom-
brie. Aceste Adunãri fuse-
serã convocate la solicitarea
unui grup de acþionari, cu
deþinere de peste 5%. SIF
“Banat-Criºana” a primit ºi
ea cereri în acest sens, dar
nu le-a dat curs, motivînd cã
solicitãrile acþionarilor nu
îndeplineau condiþiile

legale.

ªTEFANIA CIOCÎRLAN
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Isãrescu: Creºtem sau
ne prãbuºim împreunã
cu Europa

Guvernatorul
BNR Mugur Isã-
rescu a declarat,
la finalul sãptãmâ-
nii trecute, cã
România este de-
pendentã de evo-

luþia pieþei europene, având în vede-
re cã peste 60% din exporturile noas-
tre merg în Uniunea Europeanã ºi a
subliniat cã România creºte sau se
prãbuºeºte odatã cu Europa:
“Creºtem împreunã, se poate spune,
sau ne prãbuºim împreunã. În Româ-
nia acuma simþim cât de puternicã
este aceastã dependenþã. Mai mult
de 60% din comerþul nostru exterior
se face cu Uniunea Europeanã. Vor-
bim deja de o încetinire a creºterii
economice pentru la anul, perspecti-
va pentru la anul, pentru motivul sin-
gular, dar extrem de important, cã în
Uniunea Europeanã creºterea tinde
sã fie mai slabã”. (E.V.)

Grecia a promis UE, FMI
ºi BCE cã va reduce cu
20% salariile ºi numãrul
angajaþilor la stat

Grecia a promis negociatorilor
UE, FMI ºi BCE cã va reduce cu
20% salariile din sectorul public ºi
cã va diminua cu o cincime numãrul
de angajaþi ai statului, pânã în 2015,
pentru a obþine urmãtoarea tranºã de
împrumut extern, de 8 miliarde euro,
transmite Reuters, citat de Mediafax.

Guvernul s-a angajat, de asemena,
sã introducã noi taxe.

Fãrã banii de la UE ºi FMI, Grecia
ar putea rãmâne, în câteva sãptãm-
âni, fãrã bani pentru plata salariilor.

Grecii ostili mãsurilor de austeri-
tate considerã cã acestea vor agrava
impactul recesiunii ºi vor afecta dis-
proporþionat populaþia sãracã ºi
clasa de mijloc.

Guvernul are o majoritate de nu-
mai patru locuri în Parlament ºi ar
putea fi forþat sã organizeze noi ale-
geri, dacã pierde.

Sindicatele elene
ameninþã cu o nouã
campanie de greve
ºi proteste

Sindicatele din sectorul public ºi
demonstranþii din Grecia sperã sã
detemine executivul socialist sã nu
aplice mãsurile de austeritate promi-
se de guvernul elen. Aceºtia vor sã
creascã presiunea asupra guvernului
printr-o campanie de greve ºi
proteste în urmãtoarele sãptãmâni.

Cel mai puternic este constestatã
mãsura de concediere a angajaþilor
din sectorul de stat, care reprezintã
circa o cincime din forþa de muncã
din Grecia. Locurile de muncã ale
acestora sunt garantate de constituþie,
care interzice concedierea angajaþilor
publici în aproape orice situaþie.

Executivul elen trebuia sã discute
în dupã-amiaza de ieri despre un
plan de înfiinþare a unei “rezerve de
angajaþi”, anunþã Mediafax, citând
Reuters. Planul prevede ca 30.000
de angajaþi sã fie transferaþi în aceas-
tã rezervã, echivalentã cu ºomajul
tehnic, pânã la sfârºitul anului.
Aceºtia ar urma sã primeascã 60%
din salariu, timp de un an, dupã care
sã fie concediaþi.

Reuniune Merkel - Sarkozy

“Nu existã o alternativã credibilã
pentru a asigura sprijinul Greciei”, a
declarat, vineri, preºedintele Franþei,
Nicolas Sarkozy, dupã o reuniune la
Paris cu premierul elen Georgios Pa-
pandreou.

(continuare în pagina 3)

INVESTIÞIILE POTRIVITE CRIZEI?

Miºa Rotenberg: “Acþiuni care
dau dividend”

Î
i place sã afirme cã se aflã în
acea parte a vieþii când cheltu-
ieºte ce a acumulat în cealaltã
parte, dar Miºa Rotenberg, care

trãieºte în douã pãrþi – în România,
unde s-a nãscut ºi în Israel, unde a fã-
cut bani – ne-a declarat, în acest we-
ekend, când a deschis conacul cra-
mei Ceptura care îi aparþine (“un
hobby”, spune el – vezi articolul Mi-

hail Rotenberg: “Anul viticol 2010 a

fost zero”, în pagina 2), cã rãmâne
activ ca investitor, în aceastã perioa-
dã de crizã, aplicând principii care
sã-l fereascã de pierderi.

“Apetitul publicului pentru nouta-
te a scãzut considerabil”, afirmã Ro-
tenberg, el însuºi fiind un promotor
al noutãþii în domeniul softului pen-
tru telecomunicaþii (este inginer au-
tomatist), ca fondator al Bree-
zeCOM Ltd (în 1992), care, printr-o
suitã de fuziuni, se regãseºte astãzi în

“Alvarion” Ltd., companie din Tel
Aviv, cu zeci de filiale în strãinãtate,
aflatã în concurenþã cu "Motorola" ºi
"Alcatel".

“Noutatea a obosit oamenii”, repetã
Rotenberg, “ei revin la modelul
bãtrânesc, pofta de credite s-a stins,
preferã sã-ºi ramburseze ratele, sã
încheie ºi sã se liniºteascã, ceea ce se
citeºtecaogaurã înconsumºiserãzbu-
nã în încetinirea creºterii economice”.

Criza nu-l lasã indiferent:
“Am o politicã de investiþii griju-

lie, mã orientez cãtre domenii de ac-
tivitate care produc bunuri ori pres-
teazã servicii necesare, inclusiv în
perioada de crizã, de exemplu þigãri,
medicamente, energie ºi bãnci; când
cumpãr acþiuni, sunt atent sã iau la
companii cu cash-flow pozitiv ºi
care dau dividend”.

La începutul lunii august, soluþiile
“Alvarion” Ltd. au fost selectate
pentru telefonia fãrã fir din Mary-
land (SUA).

FLORIAN GOLDSTEIN

PATRU ÎNTREBÃRI RETORICE
1. Dacã organismele financiare internaþio-

nale sunt excedate de violenþa crizei mondia-
le, atunci nu ar trebui sã începem sã ne ocu-
pãm de agriculturã, într-un program strate-
gic naþional de combatere a crizei?

2. Dacã faptul cã nu am adoptat moneda
euro este un atu în favoarea noastrã, în acest
moment, atunci nu ar trebui sã suspendãm
þinta declaratã pentru anul 2015 ºi sã ne
anunþãm oficial poziþia de expectativã în pro-
gramul naþional de adoptare a monedei eu-
ropene, cum au fãcut ºi bulgarii?

3. Dacã ºeful FMI, Christine Lagarde, afir-
mã cã trebuie atenuatã austeritatea bugeta-
rã în cazul aplatizãrii creºterii economice ºi
dacã creºterea noastrã economicã s-a
aplatizat în urma regimului de austeritate,
atunci nu ar trebui sã ne atenuãm austerita-
tea, în favoarea creºterii economice?

4. Dacã observãm cã pleacã investitorii
strãini, atunci n-ar trebui sã observãm cã in-
vestitorii autohtoni rãmân?

MAKE

Noul Cod Civil în lumea afacerilor
Noul Cod Civil, intrat în vigoare la

1 octombrie 2011, are vocaþia, în an-
samblu, sã antreneze schimbãri radi-
cale atât în spaþiul academic al cursu-
rilor, tratatelor ºi monografiilor juri-
dice, cât ºi în lumea afacerilor. Ziarul
BURSA desfãºoarã o campanie soli-
dã de informare a oamenilor de aface-
ri cu privire la implicaþiile noului Cod
Civil, încã din 2010 cotidianul orga-
nizând regulat conferinþe sub titlul
“Dreptul Afacerilor”.

Ceamaiprofundãmodificareestedatã
de noua concepþie a Codului Civil de in-
tegrare a raporturilor juridice comerciale
ºi de afaceri în corpul legii civile.

Avocatul Gheorghe Piperea con-
siderã cã Noul Cod Civil, o lege ma-
sivã, de peste 2700 de articole, va
spori complexitatea contractelor ºi,
în general, a raporturilor juridice, va
face nelipsit de la masa negocierilor
sau din sala de judecatã specialistul
legal ºi va implica ºi mai mult jude-
cãtorul în relaþiile umane.

Cãtãlin Alexandru - partener "Peli-
Filip" susþine: “Sfera de interes a no-
ului Cod acoperã atât de multe dome-
nii ale interacþiunii sociale (din afara
raporturilor de putere), încât justiþia-

bilul ar putea uºor avea impresia pier-
derii punctului de sprijin. Dacã luãm,
însã, în considerare conþinutul Codu-
lui, realitatea socialã pe care acesta o
va modela nu este substanþial diferitã
de realitatea socialã deja existentã la
data adoptãrii lui. Noul Cod Civil nu
este o rupere abruptã cu trecutul, ci îºi
are rãdãcinile în el”.

Daniela Nemoianu, Executive
Partner "Nemoianu Attorneys at
Law", firma asociatã KPMG în
România, este de pãrere cã mediul
juridic ºi de afaceri vor fi în profundã
schimbare sub impactul generat de
Noul Cod Civil. n

Citiþi, în pagina 4, “Impactul Noului

Cod Civil asupra afacerilor”.

Ministrul Justiþiei, Cãtãlin Predoiu: “Este

un Cod al libertãþii, pentru cã împli-

neºte în sfera dreptului ideea superioarã a

libertãþii. (...)Este ºi o lege a egalitãþii,

construitã cu grija de a aºeza pãrþile pe

aceeaºi treaptã atunci când îºi exprimã

voinþele ºi acordã consimþãmântul. Este

un Cod care invitã la întreprindere, face-

re, construcþie, cooperare, la tranzacþie,

negociere ºi conciliere.(...)Este un Cod

gândit pentru o Românie lucrativã, ones-

tã, inteligentã, reper de normalitate în

centrul spaþiului Euroasiatic”.

Cotaþia petrolului a înregistrat
cea mai mare scãdere din 2008

Preþul petrolului a înregistrat, în lunile iulie - septembrie, cel mai important
declin trimestrial din 2008 pânã în prezent, pe fondul semnelor de încetinire a
economiilor majore - China, SUA, Germania, ceea ce alimenteazã temerile
legate de slãbirea cererii de energie. Vineri, cotaþia petrolului cu livrare în no-
iembrie a coborât cu 2,94 dolari (3,6%), la 79,20 dolari/baril la New York
Mercantile Exchange, acesta fiind cel mai redus preþ de închidere atins din 29
septembrie 2010 pânã la momentul actual. În septembrie, preþul þiþeiului a
pierdut 11% - cel mai puternic declin din mai 2010 pânã în prezent, iar în tri-
mestrul al treilea – 17%. Declinul din intervalul iulie - septembrie a fost cel
mai mare consemnat dupã ultimul trimestru din 2008, când criza financiarã
mondialã a redus preþul þiþeiului cu 56%. (A.V.)

FAÞÃ DE DOLAR ªI YEN
Euro - în cel mai puternic declin
trimestrial din ultimul an

Euro a avut, în perioada iulie - septembrie, cea mai proastã evoluþie trime-
strialã din ultimul an, faþã de dolar ºi yen, investitorii temându-se cã liderii
Europei nu vor reuºi sã împiedice rãspândirea crizei datoriilor, iar Grecia va
intra în incapacitate de platã.

În trimestrul încheiat vineri, euro s-a depreciat cu 7,7%, la 1,3388 dolari, de
la 1,4502 dolari în cele trei luni încheiate în 30 iunie. Raportat la moneda Japo-
niei, euro a coborât cu 11,7%, în trimestrul al treilea, la 103,12 yeni, de la
116,84 yeni la sfârºitul trimestrului precedent. Analiºtii aratã cã pieþele încã
sunt influenþate semnificativ de criza datoriilor din Europa ºi de teama revenirii
economiei mondiale în recesiune. La data de 20 septembrie, Fondul Monetar
Internaþional (FMI) ºi-a modificat în sens negativ previziunea pentru creºterea
economiei globale în 2011: 1,5%, de la 2,5%, cât estima în luna iunie. (A.V.)

Ioan Cuzman
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