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S&P confirmã ratingul
“AAA” al Uniunii
Europene

Agenþia de evaluare Standard &
Poor’s (S&P) a confirmat, vineri, ra-
tingul de top al Uniunii Europene –
“AAA” – pentru datoria pe termen
lung, la o sãptãmânã dupã ce a retras
acest calificativ Franþei ºi Austriei.

Pentru datoria pe termen scurt,
agenþia a confirmat ratingul
“A-1+” de care beneficiazã UE.
Pentru ambele calificative, per-
spectiva este “negativã” din cauza
riscurilor care ameninþã zona euro,
conform S&P.
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Wojciech Zaremba, PCC: “Oltchim” a folosit
banii în alte scopuri decât pentru plata energiei

Reporter: Care este opinia
“PCC SE” referitoare la rezilierea
contractului de furnizare de ener-
g ie de cãt re “Elec t r ica” cu
“Oltchim”?

Wojciech Zaremba: De mai
mulþi ani am crezut ºi am propus re-
structurarea societãþii “Oltchim”.
Combinatul are nevoie de soluþii
complexe, care ar opri generarea de
pierderi ºi ar permite dezvoltarea
companiei în conformitate cu ten-

dinþele pieþei. Dar “Oltchim” nu a
fost restructurat niciodatã, iar pro-
blemele au fost întotdeauna soluþio-
nate în baza sprijinului acordat de
cãtre statul român ºi al altor societãþi
controlate de cãtre statul român în
calitate de acþionar majoritar.
“Electrica” este un exemplu tipic în
acest sens.

“Oltchim”, prin neplata datorii-
lor cãtre “Electrica”, a beneficiat
de sprijin din partea statului ºi a fo-

losit banii în alte scopuri decât pen-
tru plata energiei. Aceastã practicã
nu este conformã cu normele pieþei
ºi nu este deloc surprinzãtor faptul
cã în cele din urmã s-a ajuns la apa-
riþia unui pericol grav de oprire a
funcþionãrii combinatului, precum
ºi la pericolul de insolvenþã în ca-
zul “Electrica”.

CRÃIÞA SIMIONESCU
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GRAM AUR = 178,1061 RON FRANC ELVEÞIAN = 3,5994 RON EURO = 4,3473 RON DOLAR = 3,3663 RON

Rapoartele de tranzacþionare ale BVB ºi
Rasdaq nu vor mai fi publicate, zilnic, în ediþia
tipãritã a ziarului BURSA, din cauza prelungirii
programului de tranzacþionare al BVB, dincolo
de ora închiderii ediþiei.

Veþi putea gãsi aceste rapoarte (mult mai
devreme decât apãreau în ediþia tipãritã) pe
site-ul www.bursa.ro.
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n Directorul general al Transelectrica a fost
înlocuit la conducerea CA cu un consilier al
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Statul român - chemat a treia oarã la
CEDO în cazul “Cathedral Plaza”
l Preotul Francisc Doboº: Din punct de vedere
legal, aceastã construcþie este “moartã”

C ompania “Mil lennium
Building Development”,
dezvoltatorul “Cathedral

Plaza”, a înaintat, recent, o nouã
plângere împotriva statului român

la Curtea Europeanã a Drepturilor
Omului (CEDO) din Strasbourg,
au anunþat, vineri, avocaþii com-
paniei. Prima plângere a fost de-
pusã în anul 2008, tot în cazul
“Cathedral Plaza”, nefiind solu-
þionatã pânã în prezent, dupã cum
ne-a spus avocatul Cezar Cosma-
ciuc.

În cadrul ultimei plângeri, depu-
sã în urmã cu circa douã sãptãmâni
la CEDO, compania reclamã faptul
cã deciziile Curþii de Apel Sucea-
va, prin care a fost anulatã autori-
zaþia de construcþie a imobilului de
lângã Arhiepiscopia Romano-Ca-
tolicã, “violeazã Convenþia Euro-
peanã a Drepturilor Omului, care
protejeazã proprietatea privatã ºi
consfinþeºte dreptul la un proces
echitabil”.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 4)

ªOC PRINTRE BANCHERII NOªTRI

Robert Rekkers a demisionat,
neaºteptat, de la Banca Transilvania
l Printre motivele demisiei circulã zvonuri potrivit cãrora Rekkers ar fi primit o ofertã mai bunã sau existã neînþelegeri cu acþionarii privind strategia bãncii
l Peter Franklin, din partea BERD, a fost numit administrator delegat interimar

R
obert Rekkers a demisio-
nat, la sfârºitul sãptãmâ-
nii trecute, din funcþia de
director general al Bãncii

Transilvania (BT) ºi din cea de
membru al Consiliului de Admini-
straþie al bãncii, dupã aproape 10 ani
de activitate, fãrã sã-ºi motiveze de-
cizia. Demisia domniei sale a venit
în mod neaºteptat, ºocând piaþa fi-
nanciar-bancarã, având în vedere
faptul cã, în timpul mandatelor lui
Robert Rekkers, BT a înregistrat re-
zultate notabile.

Despre motivele bancherului, cir-
culã tot felul de zvonuri, printre care
ºi acela cã ar fi primit o ofertã foarte
bunã din partea altei bãnci, în condi-
þiile în care a demisionat atât din func-
þia de director general, cât ºi din fun-
cþia de membru al Consiliului de
Administraþie, mandatul pentru ulti-
ma funcþie încheindu-se în 2014. De
asemenea, mai existã zvonuri legate
de faptul cã ar exista o neînþelegere
între acþionarii BT ºi Robert Rek-
kers. Se pare cã acþionarii ar fi vrut
dividende mai mari în defavoarea
dezvoltãrii bãncii, iar Rekkers, ca un
profesionist, bancher de carierã, nu a
acceptat.

Robert Rekkers a declarat, potri-
vit comunicatului BT: “Cu siguran-
þã, Banca Transilvania va ocupa un
loc aparte în cariera mea ºi sunt
mândru de rezultatele obþinute aici.
Mi-a plãcut mai ales spiritul antre-
prenorial pe care l-am întâlnit la BT
ºi mã bucur cã banca a devenit una
dintre cele mai mari instituþii banca-
re din România. Am încredere în
Banca Transilvania, în rolul ei tot
mai important pe piaþã. Puterea ei
vine din interior, datoritã acelei echi-
pe de succes cu care am avut
plãcerea sã lucrez atâþia ani”.

Peter Franklin, membru al Consi-
liului de Administraþie al bãncii din
anul 2010, a fost numit administra-
tor delegat interimar pentru coordo-
narea activitãþii executive a BT ºi a
Comitetului Executiv de Manage-
ment.

ELENA VOINEA
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Ar fi fost interesant pentru cititorii noºtri, investitori în pia-
þa de capital, sã ia cunoºtinþã de opiniile directorului gene-
ral al Oltchim, domnul Constantin Roibu, ºi ale reprezen-
tantului PCC în România, domnul Wojciech Zaremba, de-
spre perioada dificilã prin care trece combinatul Oltchim.
Domnul Wojciech Zaremba a rãspuns, cu amabilitate,
întrebãrilor pe care le redãm mai jos. În schimb, domnul
Constantin Roibu, dupã ce ne-a promis, prin reprezentantul
sãu PR, cã ne va rãspunde în timp util, contactat telefonic
vineri seara de ziaristul nostru, a rãspuns: “Zaremba nu are
altceva de fãcut care sã-l f**ã la cap. O sã vã rãspund luni
sau marþi!”. Ziaristul nostru Crãiþa Simionescu este o dom-
niºoarã educatã ºi civilizatã. În caz cã domnul Roibu îºi va
furniza rãspunsurile decent, suntem dispuºi, totuºi, sã i le
publicãm.


