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Amenzi la “Electroargeº” pentru
neinformarea corespunzãtoare a acþionarilor
l Criteriile de validare a subscrierilor la majorarea de capital, necomunicate
anterior l Acþinile ELGS au crescut spectaculos începând din luna iunie,
atingând maximul de 1,258 lei, pe 26 septembrie

CNVM a amendat administra-
torii “Electroargeº” Curtea
de Argeº (simbol ELGS)

pentru cã nu au informat corespun-
zãtor acþionarii cu privire
la criteriile de validare a
subscrierilor în cadrul ma-
jorãrii de capital social.

Potrivit Comisiei Na-
þionale a Valorilor Mobi-
liare, Consiliul de Admi-
nistraþie al “Electroargeº”
a validat numai subscrieri-
le vãrsate pânã la 22 au-
gust, ora 15.00, în cadrul
majorãrii de capital decise
prin AGA din 11 iunie,
fapt ce nu fusese comuni-
cat anterior acþionarilor.

Printr-o ordonanþã, arbitrul pieþei de
capital a obligat compania sã valideze
“deîndatã” toate subscrierile efectuate
în perioadadeexercitareadreptului de
preferinþã aferent hotãrârii AGA.

De asemenea, preºedintele socie-
tãþii, Pricop Florin, precum ºi admi-

nistratorii Gavrilã Ion ºi Gheorghe
Chirilã au fost amendaþi cu câte 1000
de lei fiecare.

Acþiunile ELGS s-au aflat în topul

creºterilor în ultima vreme, maximul
de 1,258 lei/unitate fiind înregistrat
pe 26 septembrie.

Potrivit unor ordonanþe CNVM
din luna august, omul de afaceri Cã-
tãlin Chelu deþine “direct/indirect,
singur sau împreunã cu persoanele

cu care acþioneazã în mod concertat”
controlul asupra mai multor firme,
printre care ºi “Electroargeº”.

Astfel, Comisia l-a obligat pe
Cãtãlin Chelu sã depunã
documentaþia pentru a rea-
liza oferte publice de pre-
luare a 12 companii, inclu-
siv “Electroargeº”.

Pe 6 septembrie, Bursa
a raportat cã Groval Tra-
ding, împreunã cu persoa-
nele cu care acþioneazã
concertat, deþine 29,79%
din companie.

În luna mai, omul de
afaceri Cãtãlin Chelu a
fost acuzat de sindicaliºtii
de la Electroargeº Curtea

de Argeº cã a încasat dividende de
2,7 milioane de lei, deºi Adunarea
Generalã a Acþionarilor a decis ca tot
profitul din 2010 sã fie investit pen-
tru a susþine activitatea societãþii.
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Moody’s a redus cu trei
trepte calificativul Italiei

Agenþia de evaluare Moody’s
Investors Service a coborât, marþi
seara, cu trei trepte, ratingul de credit
al Italiei, avertizând cã a remarcat o
creºtere semnificativã a riscurilor de
finanþare pentru þãrile puternic înda-
torate din zona euro.

(Citiþi articolul integral în pag.16)

Tranºa pentru Grecia
pare cã va fi eliberatã

Inspectorii Comisiei Europene, ai
FMI ºi Bãncii Centrale Europene în
Grecia vor recomanda, cel mai pro-
babil, eliberarea tranºei de 8 miliarde
de euro din împrumutul extern pen-
tru statul elen, însã guvernul de la
Atena trebuie sã facã mai mult ca sã
convingã cã va continua implemen-
tarea reformelor.

“Facem progrese, însã lent. Prin-
cipalul motiv este cã autoritãþile ele-
ne au nevoie de mai mult timp”, a de-
clarat, pentru Reuters, o sursã apro-
piatã discuþiilor.

FMI ar putea ajuta EFSF
sã sprijine pieþele de
obligaþiuni din Italia
ºi Spania

Fondul Monetar Internaþional
(FMI) ar putea ajuta Mecanismul Eu-
ropean de Stabilitate Financiarã
(EFSF) sã sprijine pieþele de obliga-
þiuni din Italia ºi Spania, aflate sub
presiune, declarã Antonio Borges, di-
rector pentru Europa în cadrul FMI.

Borges a precizat cã FMI ar putea
investi alãturi de EFSF când vor fi
achiziþionate obligaþiuni din Italia ºi
Spania ºi, totodatã, cele douã state ar
putea beneficia de linii de credit tip
precautionary (PCL) de la Fond.

Depozitele de la BCE, la
nivelul record al anului

Depozitele overnight constituite de
bãncile comerciale la Banca Centralã
Europeanã (BCE) au atins, marþi, cel
mai ridicat nivel din acest an, în con-
diþiile în care s-au amplificat temerile
cu privire la o nouã criza bancarã.

BCE a anunþat cã depozitele over-
nightauajuns la231,206miliardeeuro,
marþi, de la209,275miliardeeuro, luni.
Acestaestecelmai ridicatnivel înregis-
trat de BCE dupã luna iulie 2010.

Acord pentru înãsprirea
disciplinei bugetare

Miniºtrii de Finanþe din Uniunea
Europeanã ºi-au dat, marþi, acordul
final pentru înãsprirea disciplinei
bugetare a statelor membre, urmã-
rind prevenirea declanºãrii în viitor a
unei noi crize a datoriilor suverane.

Noile reguli permit penalizarea
mai rapidã a þãrilor din zona euro,
care încalcã limitele impuse de UE
datoriilor ºi deficitelor bugetare ale
þãrilor, de 60% din PIB, respectiv
3% din PIB, ºi permit supravegherea
mai strictã a finanþelor acestora. Pre-
vederile vor intra în vigoare cel
târziu la 1 ianuarie 2012.

FMI nu exclude recesiunea
mondialã în 2012

Fondul Monetar Internaþional
(FMI) a atras ieri atenþia cã nu exclude
o recesiune la nivel mondial în 2012.

“Ne aºteptãm în continuare la o
creºtere în 2012, chiar dacã extrem
de modestã, însã activitatea ar putea
avea efecte nedorite. Un risc de rece-
siune nu este exclus”, a declarat
Antonio Borges, director pentru Eu-
ropa în cadrul FMI. (V.R.)

CORESPONDENÞÃ DE LA ASTANA

Rompetrol ºi-ar putea relua
operaþiunile din Libia

Rompetrol ar putea sã îºi reia
operaþiunile din Libia, aban-
donate la începutul acestui

an, când compania a fost nevoitã sã
îºi retragã personalul din statul
nord-african din cauza situaþiei poli-
tice incerte.

La începutul anului, în Libia au iz-
buncit mai multe conflicte între opo-
zanþii ºi susþinãtorii liderului Muam-
mar al-Gaddafi, statul nord-african
transformându-se într-un câmp de
bãtãlie între cele douã tabere. Situa-
þia s-a complicat odatã cu intervenþia
NATO, care a bombardat Libia, spri-
jinind tabãra rebelilor.

“Noul guvern de la Tripoli ne-a
solicitat sã efectuãm lucrãri la mai
multe sonde din Libia. În prezent,
analizãm posibilitatea sã ne trimi-
tem personalul acolo ºi sã ne reluãm
operaþiunile”, a declarat, recent, la
Astana, un oficial al grupului Rom-
petrol.

Înainte de izbucnirea conflictelor,
Rompetrolavea63deangajaþi înLibia.

„Ar fi un pas important pentru noi,
având în vedere cã suntem în Libia
din 1976”, a comentat un alt oficial
Rompetrol posibilitatea reîntoarcerii.

Rompetrol ºi-a gãsit director
general pentru biroul din
Turcia

Rompetrol urmeazã sã inaugure-

ze, pânã la finele acestei luni, repre-
zentanþa din Turcia, þara unde com-
pania petrolierã vrea sã îºi extindã
activitatea ºi sã vândã, direct, de anul
viitor, circa 500.000 de tone de pro-
duse finite. În prezent, Rompetrol
este prezentã indirect pe piaþa din
Turcia, vânzând produse finite cãtre
Shell ºi Total.

„Din aprilie, anul viitor, vom
începe sã ne mãrim capacitatea de
producþie ºi estimãm cã vom atin-
ge nivelul maxim de procesare la
rafinaria Petromidia la 1 iulie”, a
declarat, recent, Sadoukhas Me-
ralyiev, directorul general al
Rompetrol, fãcând referire la pla-
nurile Rompetrol sã îºi extindã
capacitatea de rafinare la circa
cinci milioane de tone pe an, din
2012, faþã de maxim 4,2 milioane
de tone, cât este capacitatea ac-
tualã. Asta ar aduce companiei un
surplus de circa un milion de tone
pe care Rompetrol vrea sã îl
vândã pe piaþa din Turcia ºi din
Ucraina.

„Pânã la finele acestei luni, esti-
mãm cã ne vom deschide biroul din
Turcia. Nu ºtim exact sub ce nume
vom opera acolo... Am selectat deja
directorul general, un român din
Franþa, ºi directorul financiar”, a mai
spus Meraliev.

ªTEFANIA CIOCÎRLAN

(continuare în pagina 4)

FMI: Bãncile europene necesitã
pânã la 200 miliarde euro
l Liderii UE promit sprijin, dar nu lucreazã la un
plan de recapitalizare

Europa are nevoie de 100-200 de
miliarde de euro pentru recapitaliza-
rea bãncilor ºi recâºtigarea încrederii
investitorilor, iar mãsura ar trebui
derulatã pe întregul continent, decla-
rã Antonio Borges, director pentru
Europa în cadrul Fondului Monetar
Internaþional (FMI).

Antonio Borges a afirmat, citat de
agenþia Reuters:

“Vorbim despre cifre cuprinse
între 100 ºi 200 de miliarde de euro,
ceea ce, dupã pã-
rerea noastrã, este
foarte puþin ra-
portat la mãrimea pieþelor europene
de capital ºi la noile resurse ale Fon-
dului European de Stabilitate Finan-
ciarã”.

Reprezentantul Fondului a mai
spus: “Niciun sector bancar din lume
nu poate susþine o pierdere generali-
zatã a încrederii ºi trebuie sã refacem
încrederea la nivelul întregii Europe”.

Pe de altã parte, Borges a menþio-
nat cã, dacã va exista un al doilea pro-
gram de sprijin pentru Grecia, dupã
cum se anticipeazã, FMI va participa

cu siguranþã, cu condiþia ca Grecia sã
meargã în direcþia corectã, respectiv
sã implementeze mãsurile necesare
reducerii deficitului bugetar.

Olli Rehn: “Este nevoie de
o abordare coordonatã în
Europa”

Miniºtrii finanþelor din Uniunea
Europeanã au convenit marþi, la Lu-
xembourg, sã sprijine bãncile afecta-

te de criza datorii-
lor de stat.

Comisarul eu-
ropean pentru afaceri economice ºi
monetare, Olli Rehn, a declarat:
“Existã o percepþie tot mai mult
împãrtãºitã cã este nevoie de o abor-
dare coordonatã în Europa, multe
dintre elemente fiind implementate
la nivel naþional. Poziþiile de capital
ale bãncilor europene trebuie conso-
lidate pentru a asigura marje supli-
mentare de siguranþã, reducând
astfel incertitudinea”. (A.V.)

(continuare în pagina 6)
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Mugur Isãrescu: Cele mai multe credite
neperformante sunt la 2-3 bãnci

Regulamentul privind credita-
rea de consum va împinge
societatea româneascã spre

“civilizarea creditãrii”, ceea ce repre-
zintã un act de normalitate, a expli-
cat, ieri, Mugur Isãrescu, Guvernato-

rul Bãncii Naþionale a României
(BNR). Domnia sa a adãugat cã cele
mai multe credite neperformante
sunt la bãncile care au acordat cele
mai multe credite de consum.

Guvernatorul a atras atenþia cã

Banca Centralã nu ar trebui criticatã
pentru faptul cã doreºte sã descuraje-
ze creditarea de consum, explicând cã
un credit de consum pe 20 de ani este
un “nonsens”. (ELENA VOINEA)

(continuare în pagina 3)

Guvernatorul criticã aspru
amatorismul din presa financiarã

Referindu-se inclusiv la organizatorii “Româ-
nia Financial Forum 2011”, Guvernatorul
BNR a criticat lipsa de profesionalism din

presa financiarã. Domnia sa a fãcut referire la “Ziarul
Financiar” ºi la “Mediafax” cã i-au scos afirmaþiile
din contextul în care le-a fãcut. În plus, în “Ziarul Fi-
nanciar”, dupã cum a spus Guvernatorul, autorul ar-
ticolului le recomanda oficialilor români (printre care
se numãrã ºi Mugur Isãrescu) sã meargã sã discute
cu investitorii ºi sã le prezinte potenþialul economic
al þãrii noastre, pentru a atrage investiþii.

Guvernatorul BNR a atras atenþia, ieri, cã o ase-

menea iniþiativã ar fi apãrut în faþa investitorilor ca
un semnal de alarmã, semnificând cã România s-ar
afla într-o situaþie limitã.

Mugur Isãrescu a criticat modul în care televiziunile
(chiarºiTVR)autratatsubiecteleeconomicedinultima
vreme. Domnia sa a precizat cã unele moderatoare au
apãrut în emisiuni cu “grimasele pregãtite”, sugerând
cã regimul emisiunilor este condus de prejudecãþi.
Domnia sa a amintit cã, într-o emisiune de televiziune,
reprezentantulBNRnuafost lãsatsã îºiducãdiscursul
pânã la capãt, fiind anunþatã pauza publicitarã.

Nimic neobiºnuit, de altfel… (E.V.)


