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Realitatea TV, în plin suprarealism

Rãzboiul dintre Sebastian
Ghiþã ºi Elan Schwartzen-
berg, cu Sorin Ovidiu Vântu

pe fundal, a cunoscut ieri mai multe
bãtãlii importante, una din conse-
cinþe fiind ruperea contractului de
management dintre Realitatea Me-
dia ºi primul citat. Pentru
angajaþii Realitatea TV,
postul disputat aprig de
afaceriºtii amintiþi mai
sus, situaþia este pur ºi
simplu irealã, o sursã din
interior declarând cã în
cazul unei oferte din exte-
rior tot colectivul tehnic ºi
redacþional ar pleca fãrã
niciun fel de regrete.

Dupã mai multe decla-
raþii acide, scandalul a ex-
plodat pur ºi simplu în
momentul în care adminis-
tratorul judiciar al Realita-
tea Media, Rovigo, a încercat sã intre
în sediul trustului de presã, încercare
zãdãrnicitã de bodyguarzi. Imediat,
reprezentanþii Rovigo au sesizat po-
liþia, dupã care s-a ajuns la faza pro-
ceselor verbale. Pentru ca situaþia sã
devinã ºi mai confuzã, toate pãrþile
implicate în scandal au început sã li-
vreze comunicate cãtre se angajaþii
Realitatea TV, informãri care se bã-

teau cap în cap. Primul care s-a
miºcat în acest sens a fost Elan
Schwartzenberg: “Dragi colegi, azi,
06.10.2011, contractul de manage-
ment încheiat între S.C. Asesoft
Internaþional S.A. ºi S.C. Realitatea
Media S.A. îºi înceteazã efectele, ca

urmare a faptului cã reprezentanþii
legali ai Realitatea Media S.A. ºi ad-
ministratorul judiciar desemnat de
Tribunalul Bucureºti, Rovigo SRL,
au hotãrât denunþarea acestui
contract.

În consecinþã, S.C. Asesoft Inter-
naþional S.A. ºi oricare reprezentant
al acestei societãþi nu mai au nicio
implicare în activitatea S.C. Realita-

tea Media S.A. de la data de
06.10.2011.

Activitatea S.C. Realitatea Media
S.A. se va desfãºura în continuare în
condiþii normale, în conformitate cu
regulamentele interne ºi potrivit orga-
nigramei ºi competenþelor aprobate de

organele statutare ale socie-
tãþii. Conducerea S.C. Rea-
litatea Media S.A. este asi-
guratã de Irina Chiricã –
Preºedinte Executiv ºi de
Sorin Enache – Director
General. (…) În ceea ce pri-
veºte salariile/remuneraþii-
le, plata acestora va fi asigu-
ratã integral de S.C. Realita-
tea Media S.A. începând cu
salariile/remuneraþiile afe-
rente lunii septembrie 2011,
care vor fi achitate la data de
15.10.2011, în conformitate
cu prevederile contractelor

încheiate cu salariaþii ºi colaboratorii
Societãþii”.

Replica nu s-a lãsat aºteptatã, Seba-
stian Ghiþã venind ºi el cu precizãrile
sale: “Dragi colegi, ºtiu cã vã e greu sã
mai citiþi un nou mail din partea mana-
gementului. Credeþi-mã cã mie îmi
este mult mai greu sã-l scriu”. (D.N.)

(continuare în pagina 13)
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Comisia Europeanã
propune recapitalizarea
coordonatã a bãncilor
din regiune

Executivul de la Bruxelles a pro-
pus, ieri, recapitalizarea coordonatã a
bãncilor din Uniunea Europeanã, în

timp ce autoritãþile
de reglementare din
regiune continuã sã
analizeze rezervele
de capital necesare
instituþiilor finan-
ciare care resimt
presiuni din cauza

crizei datoriilor suverane.
(Citiþi articolul integral în pag.16)

Surse: Bancherii greci
s-au întâlnit cu
ministrul finanþelor

Ministrul elen al finanþelor, Evan-
gelos Venizelos, s-a întâlnit cu gu-
vernatorul bãncii centrale de la Ate-
na ºi cu preºedintele asociaþiei bãn-
cilor din þarã, potrivit unor surse ci-
tate de presa strãinã. Acestea spun cã
întrunirea a avut loc dupã ce cancela-
rul german Angela Merkel a sugerat
o posibilã revizuire a planului de sal-
vare a Greciei.

Reuniune Merkel – FMI
– BM - OCDE

Cancelarul german Angela Mer-
kel urma sã se întâlneascã ieri, la
Berlin, cu oficialii Fondului Mone-

tar Internaþional, ai
Bãncii Mondiale ºi
ai Organizaþ iei
pentru Cooperare
ºi Dezvoltare Eco-
nomicã, în condi-
þiile în care Europa
pregãteºte o acþiu-

ne coordonatã pentru susþinerea
bãncilor.

Banca Angliei a extins
programul de
relaxare cantitativã

Banca centralã a Marii Britanii a
decis, ieri, sã extindã programul de
relaxare cantitativã cu 75 miliarde
lire sterline, la 275 miliarde lire, pen-
tru sporirea lichiditãþii, încercând
astfel sã apere economia localã de
criza din zona euro. Anterior, pro-
gramul de achiziþii de active de pe
pieþele financiare era limitat la 200
miliarde lire, sumã epuizatã în fe-
bruarie 2010.

Totodatã, Banca Angliei a menþi-
nut dobânda de politicã monetarã la
minimul istoric de 0,5%, stabilit în
urmã cu doi ani ºi jumãtate.

Se intensificã
manifestaþiile de pe
Wall Street

Mii de manifestanþi au protestat în
cartierul financiar al New York-ului, în

cadrul miºcãrii
“OccupyWallStreet”,
iar miercuri, s-au
alãturat demonstra-
þiilor, pentru prima
datã, organizaþii
sindicale, în special
grupuri de infir-

miere, cadre diactice ºi angajaþi din
transporturi.

Manifestanþii scandau: “Sã ocu-
pãm Wall Street în fiecare zi, toatã
sãptãmâna” sau “Puneþi capãt rãz-
boaielor, taxaþi-i pe bogaþi”. (V.R.)

Prima de risc a þãrii
noastre aproape
s-a dublat
CDS-urile þãrii noastre cu ma-

turitate la cinci ani (n.r Cre-
dit Default Swap) aproape

s-au dublat, în trimestrul al treilea,
ajungând la 420 de puncte de bazã,
potrivit unui raport publicat ieri de
“CMA Data Vision”.

CDS-urile, care mãsoarã costul
asigurãrii datoriilor statului, s-au si-
tuat, în trimestrul al doilea, la 245
puncte de bazã. Þara noastrã s-a
menþinut pe locul 17 în clasamentul
mondial al celor mai riscante þãri, re-
alizat de CMA Data Vision.

Probabilitatea cumulativã de de-
fault (exprimatã prin indicatorul
CPD – Cumulative Probability of
Default), în cazul þãrii noastre, a
crescut, în trimestrul al treilea, la
26,2%, de la 16,2%, în trimestrul
anterior.

Pe primul loc, în clasamentul ce-
lor mai riscante þãri, s-a situat Gre-
cia, CDS-urile ajungând, în trimes-
trul al treilea, la 5.156 de puncte de
bazã. Probabilitatea cumulativã de
default a Greciei a ajuns la 90,6%.
Portugalia a ocupat locul al doilea,
cu un nivel al CDS-urilor de 1.165
de puncte de bazã ºi o probabilita-
tea cumulativã de default de
61,3%.

“Europa de Vest continuã sã se
confrunte cu un an dificil, deoarece
criza datoriilor continuã sã se apro-
fundeze. Discuþia despre planurile

de salvare ale Greciei, retrogradãrile
din Italia ºi Spania ºi preocupãrile
din SUA, privind modul în care criza
este gestionatã, au contribuit puþin la
îmbunãtãþirea sentimentului de piaþã
faþã de datoriile europene, moneda
euro confruntându-se, de asemenea,
cu presiuni la vânzare”, se aratã în
raport.

Printre þãrile mai riscante decât
România se numãrã Italia (CDS -
453 puncte de bazã), Ungaria (CDS -
501 puncte de bazã) ºi Spania (CDS
- 372 puncte de bazã).

“Italia ºi Ungaria au intrat în top
10 al celor mai riscante þãri, deoarece
costul asigurãrii datoriilor a crescut
în mod semnificativ pe toate pieþele
globale de împrumuturi”, potrivit ra-
portului “CMA Data Vision”.

În document se mai aratã cã “pen-
tru prima datã de la sfârºitul trimes-
trului doi din 2010 existã o schimba-
re în topul primelor trei þãri, cel mai
puþin riscante”.

Astfel, Norvegia a rãmas cel mai
puþin riscantã þarã (CDS – 50 puncte
de bazã), în timp ce Statele Unite ale
Americii (SUA) au urcat de pe locul
al ºaptelea pe locul doilea, având un
nivel al CDS-urilor de 52 de puncte
de bazã. Pe locul al treilea s-a situat
Suedia, cu CDS-uri de 59 puncte de
bazã.

ELENA VOINEA

LA CEREREA CNVM

“Argus” repetã Adunarea
Acþionarilor

Acþionarii “Argus” Constan-
þa (simbol UARG) sunt
convocaþi, pe 10 noiem-

brie, sã repete Adunarea din 16
septembrie, adicã sã aleagã o nouã
conducere, potrivit unui raport
transmis, ieri, Bursei de Valori Bu-
cureºti.

La finalul lunii trecute, arbitrul
pieþei de capital a obligat compania
sã convoace o nouã Adunare Gene-
ralã cu aceeaºi Ordine de zi cu AGA
din 16 septembrie, dupã ce a consta-
tat cã unor acþionari ai societãþii, cu
deþineri importante din totalul drep-
turilor de vot, nu le-a fost asigurat
accesul la AGA.

Reprezentanþii SIF “Oltenia”,
care are circa 23,8% din companie,

ºi ai fondului olandez “Business Ca-
pital for Romania-Opportunity”
(care deþine în jur de 6% din acþiuni)
au declarat cã au gãsit poarta fabricii
încuiatã ºi cã nu au reuºit sã participe
la AGA, în timp ce Cãtãlin Chelu,
care deþine indirect circa 44% din
companie, a precizat cã domnia sa a
participat la AGA ºi cã aceasta “s-a
desfãºurat normal”.

Cãtãlin Chelu a acuzat CNVM ºi
Bursa de Valori Bucureºti cã favori-
zeazã SIF Oltenia în cazul “Argus”.

AGA din noiembrie nu se va mai
desfãºura la sediul producãtorului de
ulei, ci este convocatã la un hotel din
Constanþa.

ADINA ARDELEANU

PREªEDINTELE BCE, LA ULTIMA REUNIUNE ÎN FRUNTEA BÃNCII:

Riscurile la adresa economiei
zonei euro s-au intensificat
l BCE a menþinut dobânda la 1,5% l Banca va achiziþiona obligaþiuni
garantate de 40 miliarde euro

R
iscurile la adresa econo-
miei uniunii monetare
europene s-au intensifi-
cat, potrivit afirmaþiilor

preºedintelui Bãncii Centrale Euro-
pene (BCE), Jean-Claude Trichet,
care a condus ieri, pentru ultima
datã, ºedinþa consiliului guvernatori-
lor instituþiei. Mandatul de opt ani al
lui Jean-Claude Trichet expirã la fi-
nele acestei luni, iar în fruntea BCE
va veni italianul Mario Draghi.

“Perspectivele economice rãmân
expuse la incertitudinile extrem de
ridicate, iar riscurile de scãdere s-au
intensificat”, a spus Trichet, dupã
ºedinþa în care BCE a hotãrât sã
menþinã dobânda cheie la 1,5%, aºa
cum anticipau analiºtii.

Amintim cã, anul acesta, BCE a
majorat dobânda de douã ori – de la
1%, la 1,5%.

Oficialul BCE a subliniat, ieri, cã
o analizã aprofundatã a tuturor date-
lor privind economia zonei euro ºi a
evoluþiilor viitoare este luatã în con-
siderare.

Totodatã, Trichet a afirmat cã “in-
flaþia rãmâne ridicatã în zona euro ºi
probabil se va menþine la peste 2% în
lunile urmãtoare, dar urmeazã sã

scadã ulterior”.
În plus, BCE a anunþat, ieri, cã

oferã noi împrumuturi de urgenþã
bãncilor, în vederea sprijinirii siste-
mului financiar al zonei euro, afectat

de criza datoriilor. Instituþia va oferi
bãncilor comerciale credite nelimi-
tate pe 12 ºi 13 luni. (A.V.)

(continuare în pagina 13)
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