Joi, 24 noiembrie 2011, nr. 228 (4589), anul XX

16 pagini

2 lei

n “Principiul labirintului”, la Târgul de carte
Gaudeamus
PAGINA 2
n Rãzboi politic: Geoanã, gonit ºi de la

Senat – PDL ºi UDMR se bat pe post
PAGINA 3

BET = 4.275,60

BET-C = 2.620,85

n Vasilescu: BNR nu a luat ca reper ferm anul
2015 pentru intrarea în zona euro
PAGINA 14

BET-FI = 18.973,92

EURO = 4,3577 RON

DOLAR = 3,2557 RON

O ZI NORMALÃ DE CRIZÃ
Franþa a fost avertizatã cã ar putea pierde ratingul de top “AAA”, dacã povara sa fiscalã va
creºte; Banca Centralã de la Atena a avertizat cã
Grecia are o ultimã ºansã sã rãmânã în zona

O zi normalã de crizã este o zi în care aceasta se
adânceºte. Ieri, Germania - cea mai mare economie europeanã - a fost lovitã de cea mai slabã
cerere de obligaþiuni de la crearea zonei euro;

euro, iar agenþia Fitch a atras atenþia cã bãncile
austriece îºi vor reduce raportul dintre credite ºi
depozite în Europa Centralã ºi de Est. Criza a
ajuns la cote normale.

Guvernul de la Berlin a Franþa ar putea fi
vândut numai 60% dintr-o retrogradatã din cauza
emisiune de obligaþiuni salvãrii “Dexia”

G

ermania s-a confruntat,
ieri, cu cea mai slabã licitaþie de obligaþiuni de
la crearea zonei euro, situaþie care alimenteazã temerile legate de faptul cã Berlinul este ameninþat de criza datoriilor.
La licitaþia de ieri, Germania nu a
reuºit sã obþinã decât 60% din cele 6
miliarde de euro stabilite drept þintã
pentru aceastã emisiune. Statul german a plasat titluri de numai 3,644

Merkel apãrã BCE
Cancelarul Germaniei, Angela
Merkel, a respins, ieri, criticile aduse
mãsurilor adoptate de Banca Centralã
Europeanã (BCE) în lupta cu actuala
crizã a datoriilor din zona euro.
“Uniunea monetarã este baza, a
fost o precondiþie pentru crearea UE,
iar BCE este singura responsabilã cu
politica monetarã. Acesta este mandatul sãu, pe care îl îndeplineºte. Noi
toþi trebuie sã fim foarte atenþi atunci
când criticãm BCE”, a declarat Merkel, în Parlamentul Germaniei.

FMI lanseazã un
instrument de creditare
pe termen scurt
Fondul Monetar Internaþional
(FMI) a anunþat un set de mãsuri menite sã creascã flexibilitatea ºi scopul
programelor sale de urgenþã pentru
statele cu probleme de lichiditate.
FMI a creat noi instrumente de finanþare, inclusiv o linie de creditare pe
termen de ºase luni, pentru prevenirea
extinderii crizelor economice ºi financiare. Este vorba despre “Linia de precauþie ºi lichiditãþi”, promisã la summit-ul G20 de la începutul acestei luni.
“Linia de credit poate fi folositã ca
sursã de lichiditãþi pe o perioadã de
ºase luni, în vederea acoperirii necesarului pe termen scurt al balanþei de
plãþi”, confrom FMI.

Bãncile americane
vor fi supuse unor noi
teste de stres
Banca centralã a Statelor Unite
(Federal Reserve - Fed) va lansa noi
teste de stres, urmãrind sã determine
dacã marile bãnci americane pot face
faþã unei recesiuni.
(Citiþi articolul integral în pag. 16)
V.R.

miliarde de euro, la un randament de
1,98%. Dobânda foarte scãzutã a descurajat investitorii.
În condiþiile date, Bundesbank
(banca centralã germanã) a fost nevoitã sã preia titlurile pentru care nu
au existat cumpãrãtori. Aceste titluri,
care au maturitatea la zece ani, valoreazã 2,36 miliarde euro.
ALINA VASIESCU
(continuare în pagina 6)

A

genþia de evaluare Fitch
Ratings a atras atenþia,
ieri, cã ratingul de top
“AAA” al Franþei este
pus în pericol de o eventualã creºtere
a poverii fiscale a þãrii.
Speculaþiile privind majorarea
poverii fiscale a Franþei au apãrut
ieri, dupã ce cotidianul belgian De
Standaard a informat cã guvernele
de la Bruxelles ºi Paris poartã din
nou discuþii cu privire la salvarea

04589

ALINA VASIESCU
(continuare în pagina 6)

G

recia mai are o singurã
ºansã sã-ºi refacã economia ºi sã rãmânã în
zona euro, a avertizat,
ieri, banca centralã de la Atena,
arãtând cã este necesar un efort suprem pentru evitarea excluderii þãrii
din uniunea monetarã.
Banca Greciei a subliniat cã eºecul
îndeplinirii þintelor fiscale, întârzierea implementãrii reformelor ºi declinul semnificativ al economiei au re-

dus aprecierea sa anterioarã, potrivit
cãreia datoria þãrii este sustenabilã.
Banca Greciei a precizat, în raportul interimar de politicã monetarã:
“Þara trebuie sã evite cu orice preþ
alte întârzieri suplimentare sau devieri de la obiectivele asumate, este
necesar orice efort posibil ca sã ne
concentrãm pe depãºirea þintelor”.
A.V.
(continuare în pagina 6)

“Franklin Templeton” va putea administra discreþionar
20% din Fondul Proprietatea
l Obiectivul FT - listarea la Varºovia în prima jumãtate a anului viitor l Micii acþionari vor sã dea statul în judecatã,
considerând cã nu au fost despãgubiþi just
“Franklin Templeton” (FT), managerul Fondului Proprietatea, va
putea administra discreþionar 20%
din totalul activelor imobilizate mai
puþin creanþe, ºi nu 5% ca pânã
acum, dupã ce acþionarii, întruniþi,
ieri, în Adunarea Generalã, au fost
de acord cu aceastã propunere.
De altfel, AGA a aprobat toate
puncte de pe ordinea de zi, cu excepþia reducerii capitalului social al FP.
Pentru votarea acestui punct era necesar un cvorum de 50%, care nu a
fost îndeplinit. Propunerea de diminuare a capitalului social la 13,53
miliarde lei, de la 13,77 miliarde lei,
ca urmare a anulãrii unui numãr de
240,3 milioane acþiuni dobândite de
cãtre societate, urmeazã sã fie discutatã vineri, la a doua convocare a
AGA.
Acþionarii au mai aprobat, ieri, ºi
bugetul pentru anul viitor. FT esti-

meazã cã Fondul Proprietatea va avea
un profit net de 442,5 milioane lei, cu
114% mai mare decât câºtigul bugetat pentru acest an. Franklin Templeton estimeazã venituri din dividende
de 509,4 milioane lei pentru 2012.
Grzegorz Konieczny, managerul
Fondului Proprietatea, a declarat:
“Am observat cã dividendele sunt
foarte importante pentru acþionarii
noºtri. Preconizãm un randament al
dividendului de 8% aferent profitului din acest an, care desigur va fi supus aprobãrii AGA în aprilie”.

Konieczny: Ne menþinem
recomandarea pntru listarea
secundarã la Varºovia
Grzegorz Konieczny a spus ieri cã
pentru Franklin Templeton este o
prioritate listarea secundarã a Fondului la Bursa din Varºovia, în prima

Grzegorz
Konieczny:
“Ideea este sã
atragem noi
investitori
ºi nu sã mutãm
lichiditatea”.
jumãtate a anului viitor. Potrivit
domniei sale, au fost fãcuþi deja câþiva paºi pentru listare, însã mai este
nevoie de avizul Comisiei Naþionale
a Valorilor Mobiliare. “Existã câteva
îngrijorãri legate de dubla listare a
celui mai mare emitent pe o altã pia-
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grupului “Dexia”.
“Franþa are un mic spaþiu de manevrã ca sã absoarbã noi ºocuri
pentru finanþele publice - precum
încetinirea creºterii sau noi provizioane pentru susþinerea sectorului bancar -, fãrã sã-ºi punã în pericol ratingul AAA”, a avertizat
Fitch.
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“Grecia are o ultimã ºansã
sã rãmânã în zona euro”
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þã”, a spus domnia sa, adãugând cã
practica a arãtat cã pieþele locale beneficiazã în cazul unor duble listãri.
“Ideea este sã atragem noi investitori
ºi nu sã mutãm lichiditatea”, a spus
managerul FP.
Totodatã, ieri, a fost aprobatã propu-

nerea ca fiecare acþiune deþinutã sã confere acþionarului dreptul la un vot în
adunarea generalã a acþionarilor, precum ºi introducerea votului electronic.
Pânã acum, acþionarii care deþineau
sub 1% din acþiuni aveau drept la vot
pentru fiecare titlu din portofoliu. În
cazul participaþiilor între 1% ºi 3%,
posesorii aveau un vot la douã acþiuni,
iar pachetele cuprinse între 3% ºi 5%
asigurau un singur vot la trei acþiuni.
Deþinerile peste pragul de 5% din FP
nu confereau niciun drept de vot.
Referitor la decizia schimbãrii
modului de vot, Marius Murgu,
preºedintele unei asociaþii de proprietari acþionari ai Fondului, a spus
cã va contesta în instanþã aprobarea
acestui punct.
ADINA ARDELEANU
CRÃIÞA SIMIONESCU
(continuare în pagina 6)

