
Joi, 20 octombrie 2011, nr. 203 (4564), anul XX 16 pagini 2 lei

PAGINA 5 – INVESTIÞII
PERSONALE

n Investitorii strãini recoman-
dã reducerea CAS ºi a TVA
n Claudia Pendred, BERD:

Creºterea economicã nu va
încetini doar în România
n Euroins, Carpatica ºi Astra,

cei mai reclamaþi asiguratori

PAGINA 13 – SOCIETÃÞI EMITENTE

n Prefab Bucureºti vrea credite de pânã la 20 de mi-
lioane de euro
n Titlurile emise de “Siretul Paºcani” vor fi reluate la

tranzacþionare

PAGINA 16 – ªTIRI INTERNAÞIONALE

n Rusia nu vrea sã privatizeze “Sberbank” în condiþii-
le actuale de piaþã

SECÞIUNEA INVESTIÞII PERSONALE

PAGINA 2 – PRODUSE
ªI SERVICII

n Preºedintele Bãsescu, în
competiþie cu Gigi Becali la
capitolul discriminare
n “Profi” îºi majoreazã capita-

lul cu zece milioane euro
n Acord de confidenþialitate

între “Nuclearelectrica” ºi

“China Guangdong”

PAGINA 3 - POLITICÃ ªI ECONOMIE
n „Ruºine, Dinu Patriciu”, instanþa i-a dat dreptate

preºedintelui Bãsescu

PAGINA 4 – COMPANII FOCUS
n BERD a cumpãrat cu 3 milioane euro un pachet mi-

noritar la CallPoint New Europe
n Alchimex a deschis în Giurgiu o fabricã de erbicide granule

BET = 4.526,67 BET-C = 2.736,85 BET-FI = 16.112,13 EURO = 4,3346 RON DOLAR = 3,1301 RON

n Mircea Geoanã vrea o “revoluþie”
în PSD

PAGINA 3

n MCSI: Discuþiile cu operatorii poºtali strãini
pentru preluarea Poºtei Române – incipiente

PAGINA 4

n ASLO: Leasingul operaþional, în creºtere pe
o piaþã auto în scãdere PAGINA 15

5 948491 340012 46540

SUMAR

Pregãtiri pentru
summitul din
23 octombrie

Preºedintele Franþei, Nicolas Sar-
kozy, ºi cancelarul german Angela
Merkel urmau sã poarte o convorbire

telefonicã ieri,
în vederea pre-
gãtirii summi-
tului liderilor
europeni, care
va avea loc du-
minicã, la Bru-
xelles.

To t o d a t ã ,
vineri va avea

loc o reuniune a miniºtrilor de fi-
nanþe din zona euro, iar sâmbãtã di-
mineaþã li se vor alãtura ºi ceilalþi de-
þinãtori de portofoliu din þãrile UE.
Tot sâmbãtã, responsabilii cu afaceri
europene vor pregãti documentele
pentru dezbateri.

Principalele aspecte care vor fi dis-
cutate duminicã, la summit, vor fi re-
capitalizarea bãncilor europene,
eforturile instituþiilor bancare în ca-
drul planului de ajutor pentru Gre-
cia, fondul european de salvare pen-
tru zona euro (EFSF) ºi reforma gu-
vernanþei Uniunii Monetare.

Barroso: Summitul
nu va marca
sfârºitul tuturor
problemelor

Preºedintele Comisiei Europene,
Jose Barroso, declarã cã summitul li-
derilor regiunii, care va avea loc du-

minicã, va
aduce “decizii
importante, pe
termen lung”,
însã acest eve-
niment nu va
marca “sfârºi-
tul tuturor pro-
blemelor”.

Moody’s a redus
calificativul Spaniei

Agenþia de evaluare financiarã
Moody’s Investor Service a co-
borât marþi, cu douã trepte, cali-
ficativul Spaniei, arãtând cã þara
riscã sã fie retrogradatã în conti-
nuare.

Agenþia a redus ratingul Spaniei
la “A1”, de la “Aa2”, din cauza da-
toriilor din sectorul bancar ºi cel
corporatist.

BCE a împrumutat
500 milioane dolari
unei bãnci comerciale
din zona euro

Banca Centralã Europeanã
(ECB) a anunþat, ieri, cã sãptãmâna
aceasta a împrumutat 500 milioane

de dolari unei
bãnci comer-
ciale din zona
euro, fãrã sã
d e z v ã l u i e
identitatea in-
stituþiei res-
pective. BCE
oferã aceastã
facil i tate în

colaborare cu Federal Reserve, ban-
ca centralã a SUA.

V.R.

Casa lui Iþic
A

zi e joi, mâine-i vineri,
poimâine-i sâmbãtã, iar
duminicã, ar trebui ca li-
derii Uniunii Europene,

în Reuniunea de la Bruxelles, sã gã-
seascã miraculosul leac pentru defi-
nitiva tãmãduire a crizei datoriilor
suverane - metastaza Greciei ºi po-
liomielita (adicã, un singur cuvânt
pentru riscul de contagiune ºi slãbi-
ciunea) bãncilor europene - , dar ieri
a fost miercuri ºi alaltãieri, marþi,
adicã Standard&Poor’s a degradat
20 de bãnci italiene iar Moody’s a
avertizat asupra posibilitãþii de retro-
gradare a Franþei ºi a retrogradat
Spania, în condiþiile în care medicii
ºefi (preºedintele Franþei, Nicolas
Sarkozy, ºi cancelarul Germaniei,
Angela Merkel) se ceartã în privinþa
tratamentului.

Nu de alta, dar fiecare susþine o
soluþie care sã-i avantajeze þara.

Angela Merkel vrea sã reducã va-
loarea obligaþiunilor greceºti
(50-60%), pe spinarea deþinãtorilor,
dar principalii deþinãtori sunt bãncile
franþuzeºti (care, oricum, nu stau de-
loc pe roze), aºa cã Nicolas Sarkozy
“preferã” (este o “preferinþã” extrem
de fermã), sã se facã “ajustãrile teh-
nice” ale acordului preliminar, din
iulie, în care se înþeleseserã cu deþi-
nãtorii privaþi sã renunþe la doar 21%
din valoarea titlurilor Greciei.

Varianta lui Sarkozy presupune ca
Grecia sã se susþinã, în principal, pe

al doilea pachet al sprijinului de la
Fondul European de Stabilitate Fi-
nanciarã (prevãzut, iniþial, la 110 mi-
liarde de euro) unde cel mai impor-
tant contributor este Germania.

Desigur, francezii vor ºi cu sufle-
tu’n Rai, dacã luãm în calcul cã, mai

mulþi bani daþi Greciei, înseamnã
mai multe fregate franþuzeºti vându-
te grecilor.

Nu ºtiaþi?!, Grecia se pregãteºte
de rãzboi!, cumpãrând patru nave de
luptã franþuzeºti, la preþul total de
1,2 miliarde de euro ºi 400 de tancuri

americane – un adevãrat sprijin pen-
tru ieºirea þãrii din gãleatã (care sã fie
þinta?, Turcia?, sau propriii gre-
viºti?).

MAKE

(continuare în pagina 3)

DAN POPOVICI, OTP:

Emitenþii de obligaþiuni din
regiune, mult mai sãnãtoºi
decât cei vest-europeni

Emitenþii de obligaþiuni din regiu-
nea noastrã sunt mult mai sãnãtoºi
decât cei vest-europeni, este de pãre-
re Dan Popovici, directorul de inves-
tiþii OTP Asset Management. Fon-
durile de obligaþiuni administrate de
OTP au expunere pe Ungaria, Aus-
tria, Croaþia, Polonia ºi Rusia.

Trei sferturi din activele OTP Euro
Bond (n.r. fond deschis denominat în
euro) sunt, însã, în titluri româneºti.

“În cazul unui default al Greciei,
bondurile României emise în lei nu vor
fi afectate înniciun fel”, a spusDanPo-
povici, ieri, în cadrul unei conferinþe.

Domnia sa se aºteaptã ca, pânã la
finalul anului sau în primul trimestru
al anului viitor, BNR sã reducã
dobânda de politicã monetarã, la
presiunea mediului de afaceri.

Astfel, plasamentele în titluri pot
sã aducã investitorilor randamente
bune pe termen mediu-lung, consi-
derã reprezentanþii OTP Bank.

Aceºtia s-au concentrat, în ultima
perioadã,pepiaþa titlurilorcuvenit fix.

În septembrie, OTP Bank s-a cla-

sat pe prima poziþie în topul interme-
diarilor de obligaþiuni de la Bursa de
Valori Bucureºti (n.r. locul trei în pri-
mele nouã luni), în timp ce în luna
iunie, fondul de investiþii diversifi-
cat OTP BalasisRO a fost transfor-
mat, de cãtre OTP Asset Manage-
ment, într-un fond de obligaþiuni
(n.r. OTP Obligaþiuni).

Luna trecutã, OTPBank a interme-
diat la bursã schimburi cu obligaþiuni
de 60 de milioane de lei, suma pe
întreg anul fiind de 93,7 milioane lei.

Silviu Enache: “Avem
discuþii pentru intermedierea
unor emisiuni de obligaþiuni”

Silviu Enache, director Pieþe de
Capital OTP Bank, explicã implica-
rea pe piaþa obligaþiunilor prin inte-
resul investitorilor, care cautã alter-
native, având în vedere volatilitatea
din piaþa acþiunilor.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 3)

Poliþia italianã a pus sechestru pe active
“UniCredit” de 245 milioane euro
l Fostul director executiv al bãncii, Alessandro Profumo, este anchetat,
potrivit unor surse judiciare

Poliþia financiarã din Italia a
pus sub sechestru, marþi, acti-
ve de 245 de milioane de euro

de la “UniCredit”
SpA, cea mai mare
bancã din þarã, în ca-
drul unei investigaþii
de fraudã fiscalã,
spun surse judiciare
citate de presa inter-
naþionalã. Acestea
aratã cã ºi fostul di-
rector executiv al
bãncii, Alessandro
Profumo, este an-
chetat în cazul de
evaziune.

Poliþia italianã a
anunþat cã a pus sechestru pe activele
“unei bãnci de top din þarã”, însã nu a
nominalizat instituþia anchetatã
“pentru comportament fraudulos
într-o serie complexã de operaþiuni
internaþionale care au utilizat struc-
turi corporate ºi instrumente finan-
ciare”.

Activele reþinute de autoritãþi re-
prezintã profitul despre care se crede
cã banca l-ar fi obþinut prin declaraþii

false pentru anii fiscali 2007 ºi 2008,
potrivit Poliþiei financiare italiene.

“UniCredit” s-a folosit de un plan
financiar pentru majorarea “benefi-
ciilor economice” ale bãncii, a afir-

mat Profumo, la o reuniune anualã a
“UniCredit” din aprilie anul trecut.
Planul, denumit Project Brontos, a

fost creat de “Bar-
clays” ºi a contribuit
la creºterea profitu-
lui înainte de taxe,
declara, la momentul
respectiv, un purtãtor
de cuvânt al institu-
þiei de credit.

Conform surselor
mai sus amintite,
Profumo este anche-
tat întrucât, din func-
þia pe care o deþinea,
a autorizat utilizarea
planului. Profumo,

care a demisionat în 2010, în urma
unor neînþelegeri cu acþionarii, nu a
fãcut vreo declaraþie cu privire la in-
formaþiile privind ancheta, ºi nici
oficialii “Barclays”.

ALINA VASIESCU

(continuare în pagina 3)

Mariana Gheorghe,
Petrom: Preþul
motorinei a
crescut din cauza
cererii mari

Creºterea preþurilor la motorinã
este determinatã de majorarea cererii
pentru acest produs, a declarat, ieri,
Mariana Gheorghe, directorul exe-
cutiv al “OMV Petrom” (SNP).
Domnia sa a pre-
cizat cã cererea
de carburant die-
sel a crescut, iar
preþurile sunt o
reflectare a cere-
rii ºi ofertei. Ma-
riana Gheorghe
a adãugat cã ten-
dinþa de creºtere
a preþului motorinei se înregistreazã
ºi la nivel global.

Grupul “OMV Petrom” a înregis-
trat, în prima jumãtate a anului, un
profit de 1,8 miliarde de lei, în
creºtere faþã de profitul de 1,6 mi-
liarde de lei, din aceeaºi perioadã a
anului trecut. Cifra de afaceri a gru-
pului s-a situat, în perioada analiza-
tã, la 7,5 miliarde de lei, peste nivelul
de 6,3 miliarde de lei, din primul se-
mestru al anului 2010.

Grupul austriac “OMV” este ac-
þionarul majoritar al “Petrom”, cu o
participaþie de 51,01%, iar restul ac-
þiunilor sunt deþinute de Ministerul
Economiei ºi Comerþului (20,63%)
ºi Fondul Proprietatea (20,11%).

ELENA VOINEA

În 2009, Poliþia din Italia a
efectuat raiduri la birourile
“UniCredit”.

O grevã de douã zile, lansatã ieri, a blocat întreaga Grecie, ca

protest faþã de mãsurile de austeritate stabilite de guvern, la pre-

siunea creditorilor internaþionali. Toate sectoarele publice au

oprit lucrul înaintea votului de astãzi, din Parlament, pentru pa-

chetul de austeritate care prevede, printre altele, noi taxe ºi sus-

pendarea a zeci de mii de funcþionari publici.

Câteva sute din cei peste 100.000 de demonstranþi (n.r. cifrã

avansatã de organizatori) au aruncat cu pietre ºi cocktailuri Mo-

lotov în Poliþie, în faþa clãdirii Parlamentului din Atena. Trecãtorii

care asistau la violenþe strigau: “Vom da foc Parlamentului!”.

Alte incidente violente sporadice au avut loc în piaþa din centrul ca-

pitalei elene. “Nu plecaþi capul! A venit timpul sã ne opunem ºi sã

luptãm”, au strigat manifestanþii, care au promis sã demonstreze ºi

dacã pachetul de austeritate va obþine votul în Parlament.

Manifestanþii au mai scandat: "Germania, plãteºte-ne datoriile

din Al Doilea Rãzboi Mondial!"


