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ªomajul din zona
euro se menþine la
nivel record

Rata ºomajului din zona euro a fost
de 10,4% în decembrie 2011, la fel ca
în luna precedentã, potrivit datelor
anunþate ieri de Oficiul European de
Statisticã (Eurostat), care aminteºte
cã nivelul este unul maxim record.
Decembrie a fost a opta lunã conse-
cutivã în care zona euro a înregistrat o
ratã a ºomajului mai mare de 10%.

În Uniunea Europeanã, rata ºoma-
jului s-a menþinut la 9,9% în decem-
brie 2011.

Bãncile ºi-ar putea
dubla împrumuturile
de urgenþã de la BCE

Bãncile europene se pregãtesc sã
împrumute de la Banca Centralã Eu-
ropeanã (BCE), în 29 februarie, în ca-
drul facilitãþii de finanþare de urgenþã
pe trei ani, o sumã de aproape douã
ori mai mare decât cea contractatã la
licitaþia de luna trecutã - 489 miliarde
dolari, informeazã Financial Times.

Potrivit unor surse bancare europe-
ne citate de cotidianul britanic, bãncile
intenþioneazã sã dubleze sau chiar sã
tripleze sumele solicitate de la BCE în
cadrul licitaþiei de luna viitoare.

Premierul Portugaliei:
“Datoria noastrã este
perfect sustenabilã”

Premierul portughez Pedro Pas-
sos Coelho a declarat, ieri, cã dato-
ria þãrii sale este “perfect sustenabi-
lã”, iar deþinãtorii de obligaþiuni nu
vor fi nevoiþi sã reducã din valoarea
acestora, aºa cum se întâmplã în ca-
zul Greciei. (V.R.)

Miercuri, 1 februarie 2012, nr. 20 (4628), anul XX 16 pagini 2 lei
n Alpha Bank vrea convocarea

acþionarilor pentru fuziunea cu
EFG Eurobank
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Record istoric la consumul de gaze
l Am importat toate gazele consumate în plus l Stafie: “Orice am face,
nu putem extrage mai mult din depozite”

Tot consumul suplimentar de
gaze din aceste zile a fost asi-
gurat din importuri, potrivit

lui Claudiu Stafie, secretar de stat în
cadrul Ministerului Economiei,
preºedintele Comisiei
de coordonare a mãsu-
rilor pentru asigurarea
siguranþei în aprovizio-
narea cu gaze naturale:
“Pentru Bucureºti, la
fel ca pentru întreg sis-
temul naþional, este un
consum istoric de gaze.
Orice am face, nu pu-
tem extrage mai mult
din depozite, iar tot
consumul suplimentar
de gaze din aceste zile
a fost asigurat din im-
porturi”. Domnia sa ne
asigurã, însã, cã, deo-
camdatã, “nu este cazul pentru de-
clanºarea situaþiei de urgenþã. În ur-
mãtoarele zile vom vedea”.

Potrivit secretarului de stat, con-
sumul de gaze a crescut cu 20%, în

ultimele zile, valoarea medie
ajungând, ieri, la 70 milioane metri
cubi, de la 57 milioane metri cubi pe
zi. Claudiu Stafie a adãugat cã im-
porturile de gaz au crescut de la zi la

zi, ajungând, ieri, la 17,5 milioane de
metri cubi, pentru astãzi fiind esti-
matã o valoare de 20 de milioane de
metri cubi de gaz importat: “În aceas-
tã perioadã sunt suficiente gaze, atât

pentru populaþie, cât ºi pentru indus-
trie. Consumul unor companii a fost
limitat în limita prevederilor con-
tractuale, dar toatã lumea are gaze”.

Oficialul a subliniat cã, deºi au
avut loc unele întreru-
peri “accidentale” în
alimentarea cu gaze la
unii consumatori, auto-
ritãþile “fac tot posibi-
lul” sã þinã situaþia sub
control.

Cu toate acestea, Co-
misia de Coordonare
pentru asigurarea sigu-
ranþei în aprovizionarea
cu gaze naturale, consti-
tuitã la nivelul Ministe-
rului Economiei, Co-
merþului ºi Mediului de
Afaceri (MECMA), a
dispus mãsuri în vederea

limitãrii consumurilor industriale, aratã
un comunicat al instituþiei.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 4)
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Iureºpe“Fondul Proprietatea”

A
cþiunile “Fondul Pro-
prietatea” (simbol FP)
cresc fulminant de la
începutul anului (n.r.

21,42%, faþã de o creºtere de 10,3%
pentru indicele BET), depãºind, ieri,
cotaþia de 0,5 lei, pentru prima datã
în ultimele ºase luni.

Iureºul parcã s-a declanºat dupã
anunþul cã statul aproape a rãmas
fãrã acþiuni FP.

Titlurile FPau urcat cu 3,66, pentru
a treisprezecea ºedinþã consecutiv, iar
brokerii pun creºterile pe seama evo-
luþiei bune de ansamblu a pieþei, dar ºi
a interesului manifestat de investitori
(atât cei strãini, cât ºi locali).

“Manchester Securities Corp" a
achiziþionat, joia trecutã, 0,96% din
acþiunile “Fondul Proprietatea” (sim-

bol FP), în schimbul sumei de 63,12
milioane lei (14,68 milioane euro).
Astfel, fondul de hedging american
“Elliot Associates” ºi-a crescut expu-
nerea pe “Fondul Proprietatea”, dupã
ce, la începutul lunii, anunþase cã de-
þine, indirect, 12,5% din FP, prin
“Manchester Securities” ºi “Beres-
ford Energy Corp”.

Mihai Mureºian: “Investitorii
aºteaptã dividendele oferite
de companie”

Mihai Mureºian, director tranzac-
þionare “Intercapital Invest”, ne-a
spus cã “unul dintre principalii fac-
tori pentru creºterea titlurilor FP din
ultima perioadã þine de faptul cã pia-
þa a avut, pentru acest început de an,

o evoluþie bunã”. Un alt motiv invo-
cat de domnul Mureºian este acela cã
investitorii aºteptã dividendele care
vor fi oferite de companie.

Vlad Zaharia: Semne de
întrebare dacã aprecierea
este sustenabilã

Vlad Zaharia, trader “Swiss Capi-
tal”, este de pãrere cã preþul acþiunilor
Fondului Proprietatea a fost într-o pu-
ternicã ascensiune pe fondul unui in-
teres mai accentuat din partea tuturor
acþionarilor locali ºi internaþionali.

CRÃIÞA SIMIONESCU

(continuare în pagina 4)

Brokerii estimeazã rezultate bune
la Banca Transilvania
l Aceºtia nu se aºteaptã la dividende din partea bãncii

Brokerii se aºteaptã ca Banca
Transilvania (simbol TLV)
sã afiºeze astãzi rezultate

îmbucurãtoare pentru anul trecut,
care ar putea influenþa pozitiv cota-
þia acþiunii.

Banca Transilvania este prima
dintre bãncile listate care îºi publicã
raportul anual preliminar.

Instituþia a obþinut un profit net de
106,90 milioane lei, în primele nouã

luni din 2011, mai mare cu 53% faþã
de aceeaºi perioadã din 2010.

Având în vedere istoria bãncii,
care a preferat de-a lungul timpu-
lui sã-ºi capitalizeze câºtigurile,
brokerii nu se aºteaptã la distribui-
re de dividende aferente anului
trecut.

CRÃIÞA SIMIONESCU

(continuare în pagina 6)

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.

Piaþã de capital, te rog,
ajutã-te pe tine!

Am intrat într-o situaþie foarte
încurcatã: pe de o parte, ad-
mir, aplaud, încurajez iniþia-

tiva lui Radu Moraru sã-ºi finanþeze
televiziunea prin subscripþie publicã;
pe de altã parte, am convingerea cã
aceasta este o ofertã publicã în toatã
legea ºi cã trebuie sã respecte normele
pieþei de capital ºi nu mã impresionea-
zã deloc faptul cã CNVM se derobea-
zã de obligaþii, susþinând, în chiar de-
claraþiile acordate ziarului BURSA,
cã n-ar fi nevoie sã-i dea aprobarea.

Situaþia este cu atât mai încurcatã,
cu cât Radu Moraru (vizavi de care
nu am niciun reproº cã nu cunoaºte
detaliile legalitãþii pieþei) a invocat
aceastã declaraþie citatã de ziarul
BURSA, într-o discuþie on-line, pur-
tatã luni, cu cititorii HotNews, ca sã
afirme cã este un punct de vedere
oficial cã subscripþia publicã la
Naºul TV nu este necesar sã se supu-
nã avizelor CNVM.

Punctul de vedere formulat de
CNVM este, indubitabil, greºit.

Reproducem, în casetã, paragrafe-
le din Legea 31/1990 ºi din Legea
297/2004, referitoare la subscripþia
publicã/oferta publicã, la examinarea
cãrora oricine realizeazã cã aprobarea
CNVM este obligatorie, în subiect.

MAKE

(continuare în pagina 6)

Legea 31/1990
CAPITOLUL II - Formalitãþi specifice pentru constituirea societã-

þii pe acþiuni prin subscripþie publicã

Art. 18

(1) Când societatea pe acþiuni se constituie prin subscripþie pu-

blicã, fondatorii vor întocmi un prospect de emisiune, care va

cuprinde datele prevãzute la art. 8, cu excepþia celor privind pe

administratori ºi directori, respectiv pe membrii directoratului ºi

ai consiliului de supraveghere, precum ºi pe cenzori sau, dupã

caz, pe auditorul financiar, ºi în care se va stabili data închiderii

subscripþiei.

(2) Prospectul de emisiune semnat de fondatori în formã auten-

ticã va trebui depus, înainte de publicare, la oficiul registrului co-

merþului din judeþul în care se va stabili sediul societãþii.

(3) Judecãtorul delegat la oficiul registrului comerþului, con-

statând îndeplinirea condiþiilor de la alin. (1) ºi (2), va autoriza

publicarea prospectului de emisiune.

(4) Prospectele de emisiune care nu cuprind toate menþiunile

sunt nule. Subscriitorul nu va putea invoca aceastã nulitate,

dacã a luat parte la adunarea constitutivã sau dacã a exercitat

drepturile ºi îndatoririle de acþionar.

Legea nr. 297/2004
privind piaþa de capital

(publicatã în Monitorul Oficial nr. 571/29.06.2004)
TITLUL I

DISPOZIÞII GENERALE
Art.1.- (1) Prezenta lege reglementeazã înfiinþarea ºi funcþiona-

rea pieþelor de instrumente financiare, cu instituþiile ºi operaþiu-

nile specifice acestora, precum ºi a organismelor de plasament

colectiv, în scopul mobilizãrii disponibilitãþilor financiare prin in-

termediul investiþiilor în instrumente financiare.

18. ofertã publicã de valori mobiliare – înseamnã comunica-

rea adresatã unor persoane, fãcutã sub orice formã ºi prin

orice mijloace, care prezintã informaþii suficiente despre ter-

menii ofertei ºi despre valorile mobilare oferite, astfel încât

sã permitã investitorului sã adopte o decizie cu privire la

vânzarea, cumpãrarea sau subscrierea respectivelor valori

mobiliare. Aceastã definiþie se va aplica, de asemenea, ºi în

situaþia plasamentului de valori mobiliare prin intermediari fi-

nanciari;

TITLUL V
OPERAÞIUNI DE PIAÞÃ

Capitolul I
Ofertele publice

Secþiunea 1

Dispoziþii comune

Art.173.- (1) Orice persoanã care intenþioneazã sã facã o

ofertã publicã va înainta C.N.V.M. o cerere de aprobare a pros-

pectului, în cazul ofertei publice de vânzare, sau a documen-

tului de ofertã, în cazul ofertei publice de cumpãrare, însoþitã

de un anunþ, în conformitate cu reglementãrile emise de

C.N.V.M.

(2) Dupã aprobarea prospectului/documentului de ofertã, aces-

ta trebuie sã fie disponibil publicului, cel mai târziu la data iniþierii

derulãrii ofertei publice.

Art.174.- (1) Oferta publicã derulatã fãrã aprobarea prospectu-

lui/documentului de ofertã ori cu nerespectarea condiþiilor stabi-

lite prin decizia de aprobare este nulã de drept ºi atrage pentru

cei în culpã aplicarea sancþiunilor prevãzute de lege.

(2) Ofertantul va fi obligat faþã de investitorii de bunã-credinþã la

restituirea plãþilor ºi la daune-interese decurgând din nulitatea

tranzacþiilor încheiate pe baza unei astfel de oferte.

ALEXEI KUDRIN, FOSTUL MINISTRU RUS
AL FINANÞELOR:

Euro va scãdea pe termen lung
l Trei þãri ar putea ieºi din uniunea monetarã,
potrivit ex-oficialului de la Moscova

Moneda unicã europeanã
(euro) se va deprecia în
urmãtoarele 16 luni, pe

fondul volatilitãþii de pe pieþe, potri-
vit estimãrilor fostului ministru de
Finanþe din Rusia, Alexei Kudrin,
citat de RIA Novosti.

“Din punctul meu de vedere, euro

va scãdea în urmãtorul an ºi jumãtate”,
este de pãrere Kudrin, care adaugã cã
deja asistãm la o crizã a monedei uni-
ce. În opinia sa, una pânã la trei þãri
din zona euro vor pãrãsi uniunea mo-
netarã. (ALINA VASIESCU)

(continuare în pagina 3)

Citiþi în pagina 4, detalii despre

“Elliot Associates”.


