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Kroes, UE: Zona euro
poate supravieþui fãrã
Grecia

Zona euro poate supravieþui chiar
dacã Grecia va fi nevoitã sã pãrãseas-
cã uniunea monetarã, considerã co-
misarul european pentru Agenda Di-
gitalã, Neelie Kroes, conform publi-
caþiei olandeze Volkskrant.

“Când un membru pãrãseºte zona
euro nu înseamnã cã cineva a cãzut
peste bord”, a spus Neelie Kroes.

Însã, dupã afirmaþiile comisarului
Kroes, preºedintele Comisiei Euro-
pene, Jose Manuel Barroso, a decla-
rat cã Grecia va rãmâne în zona euro:
“Vrem Grecia în zona euro”.

Juncker, favorabil unui
cont pentru
rambursarea dobânzilor
la datoria Greciei

Jean-Claude Juncker, liderul Eu-
rogrup, a apreciat, ieri, cã ideea fran-
co-germanã privind înfiinþarea unui
cont special destinat rambursãrii
dobânzilor la datoria Greciei “nu
este absurdã”. Liderul miniºtrilor de
Finanþe din zona euro a estimat,
totuºi, cã mai sunt de stabilit detalii
tehnice ale acestei propuneri.

“Banco Popolare” ºi
“Monte dei Paschi”,
retrogradate de Fitch

Agenþia de evaluare Fitch Ratings
a retrogradat “Banca Monte dei Pas-
chi di Siena” SpAºi “Banco Popola-
re” SC din Italia, ca urmare a reduce-
rii calificativului þãrii, luna trecutã.
Ratingul “Monte dei Paschi” ºi
“Banco Popolare” a fost redus la
“BBB”, de la “BBB+”. (V.R.)
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Primul consiliu BVB,
la o lunã dupã alegeri

Prima ºedinþã a noului Consi-
liu al Bursei de Valori Bucu-
reºti a fost programatã pentru

joi, 9 februarie, la o lunã dupã Adu-
narea Generalã în care au avut loc
alegeri (n.r. 9 ianuarie). La sfârºitul
lunii trecute, mandatele administra-
torilor au fost avizate de CNVM.

Conducerea BVB urmea-
zã sã dezbatã, pentru înce-
put, subiecte cu caracter or-
ganizatoric, totuºi surse din piaþã
ne-au spus cã ordinea de zi este
încãrcatã.

Noul CA trebuie sã aleagã doi vi-
cepreºedinþi ºi sã stabileascã cum va
numi un nou director general al
BVB, pentru un mandat de 4 ani.

Cea mai plauzibilã dintre varian-
tele care au circulat în piaþã este cã
noul board va apela la o firmã de
“head-hunting” ºi va scoate postul la
concurs.

Înainte sã aibã prima ºedinþã ofi-
cialã, conducerea Bursei s-a întâlnit,
sãptãmâna trecutã, cu reprezentanþi
ai misiunii Fondului Monetar Inter-

naþional, ai Bãncii Mondiale ºi ai
Comisiei Europene. În cadrul acestei
întâlniri au fost discutate aspecte ce
þin de cadrul de reglementare, dez-
voltarea arhitecturii pieþei, derularea
ofertelor publice.

Noul Consiliu de Administaþie al
BVB este format din Lucian

Anghel, economistul ºef al
BCR, preºedinte, Stere
Farmache, fost preºedinte,

Dan Paul, preºedintele Asociaþiei
Brokerilor, Adrian Lupºan, director
adjunct “Intercapital Invest”, Nar-
cisa Oprea, partener al firmei de
avocaturã “Schoenherr”, Valerian
Ionescu, ºeful departamentului de
tranzacþii ºi vânzãri instrumente fi-
nanciare tranzacþionabile pe pieþe
reglementate “BCR”, Octavian Mol-
nar, directorul adjunct al IFB Finwest,
Schroll Matjaz, director executiv al
“Templeton Global Investment
Trust”, Robert Cosmin Panã, consi-
lier juridic la Swiss Capital.
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ALTÃ BELEA PE CAPUL “ERSTE”

Proces pentru listarea BCR
l Reprezentanþii “Erste”: “Suntem convinºi cã procesul prin care s-a luat decizia
de a nu lista BCR a fost unul corect ºi transparent" l Ioana Sfîrãialã: “Obiectul
cererii de chemare în judecatã þine de nerespectarea unor clauze contractuale ºi nu
de preþul acþiunilor” l “Erste” face o oferã minoritarilor de la BCR

“Erste Bank” ºi Banca Comercia-
lã Românã au fost date în judecatã de
cãtre Ioana Sfîrãialã pentru cã nu au
respectat obligaþia de listare a bãncii
fiicã, prevãzutã în contractul de pri-
vatizare.

Avocatul Ioana Sfîrãialã, unul
dintre acþionarii minoritari ai BCR,
se ia acum în piept cu cea mai mare
bancã localã, dupã ce, în luna de-
cembrie, a câºtigat un proces rãsunã-
tor la Fondul Proprietatea, prin care
se anula numirea Franklin Temple-
ton în funcþia de administrator.

Ioana Sfîrãialã ne-a declarat, ieri:
“Am introdus, în urmã cu douã sãp-
tãmâni, o cerere de chemare în judeca-
tã prin care solicitãm ca Erste Group
sã respecte clauzele contractuale de
listare a BCR la bursã”. Domnia sa
ne-a spus cã primul termen de jude-
catã a fost fixat pe 7 septembrie.

Pârâþii sunt “Erste Group Bank”
AG, “EGB Ceps Holding” GMBH
(creat ulterior de Erste Bank ºi care a
preluat toate drepturile ºi obligaþiile
prevãzute în contract) ºi Banca Co-
mercialã Românã.

Ioana Sfîrãialã cere instanþei sã-i
oblige pe pârâþi sã rãspundã solidar,

în conformitate cu art. 3.2, lit. a din
contractul de vânzare-cumpãrare
(n.r. listarea bãncii în termen de 36
de luni de la încheierea contractului,
respectiv de la 21 decembrie 2005).

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 14)
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Acþionarii vor sã schimbe
conducerea SIF-urilor
l Preºedinþii nu iau în seamã declaraþiile investitorilor

Ideea schimbãrii managementului
societãþilor de investiþii financia-
re (SIF) a revenit în discuþie, de

aceastã datã cu ºanse practice de rea-
lizare, dupã ridicarea pragului ma-
xim de deþinere, de la 1% la 5%.

Adrian Tãnase, director general
“ING Investment Management”, a
declarat, sãptãmâna trecutã în presã,
cã cea mai bunã soluþie pentru dez-
voltarea SIF-urilor este schimbarea
conducerii, însã nu este singurul cu
aceastã opinie. Circulã zvonuri cã
brokerii au început, de ceva vreme,
negocierile pentru preluarea unuia

dintre cele cinci SIF-uri.
Ideea nu este deloc una originalã.
În perioada dinaintea listãrii

SIF-urilor (n.r. 1996-1999), exista o
discrepanþã mare între valoarea de
piaþã a acþiunilor ºi valoarea portofo-
liului. Astfel, în urma unor calcule
efectuate de investitori, aceºtia au
constatat cã pot prelua un SIF cu 30-
50 de milioane de dolari ºi, în urma
dezmembrãrii portofoliului, îl pu-
teau vinde pe bucãþi, obþinând cir-
ca 400 de milioane de dolari. (C.S.)

(continuare în pagina 14)

Ruºii vor sã cumpere partea
austriecilor de la OMV Petrom

Austriecii de la OMV nego-
ciazã cu ruºii pentru vânza-
rea acþiunilor pe care le de-

þin la “OMV Petrom” - peste 51%
din capitalul social - ne-a spus ingi-
nerul Mihai Macsim, directorul
general al Camerei de Comerþ ºi
Industrie Româno-Ruse (CCIRR):
“Se pare cã austriecii de la OMV
negociazã cu ruºii sã vândã partea
din România. Românii îi împing pe
austrieci sã-ºi vândã participaþia de
la OMV ºi singurii care au avut o
ofertã consistentã au fost ruºii”.

“OMV Aktiengesellschaft Wien
AUT” a cumpãrat, în vara lui 2004,
mai mult de jumãtate din acþiunile
Societãþii Naþionale a Petrolului
(SNP) “Petrom”, contra unei sume

de circa un miliard ºi jumãtate de
euro. Potrivit informaþiilor de pe
site-ul Bursei de Valori Bucureºti
(BVB), la data de 30 iunie 2011
OMV deþinea 51,0105% din acþiuni-
le companiei petroliere, Ministerul
Economiei - 20,6389%, Fondul Pro-
prietatea - 20,1100%, restul de
8,2406% din capital aparþinând altor
acþionari. În aceastã categorie se
încadreazã ºi gigantul rus “Gaz-
prom”, potrivit domnului Macsim.

“SNP Petrom” Bucureºti a fost
înfiinþatã prin Ordonanþã de Urgenþã
a Guvernului Romaniei ºi a început
sã opereze din punct de vedere co-
mercial la data de 1 noiembrie 1997.

Iniþial, pe lista pentru achiziþiona-
rea pachetului majoritar de acþiuni a

companiei “Petrom” s-au înscris 15
corporaþii: Alon Inc. (SUA), PKN
Orlen (Polonia), Hellenic Petroleum
(Grecia), MOL (Ungaria), Occiden-
tal Oil and Gas Holding Corporation
- Los Angeles (SUA), Grup Sicomi-
ga Singleman ONG Agigea (Româ-
nia), Halliburton - Regal Petroleum -
Tender SA, TNK - BP (Rusia), Con-
co Philips (Marea Britanie), Kanooz
Al Watan Oil (Arabia Sauditã), Gaz-
prom (Rusia), ENI (Italia), Phoenix
Oil Ltd (Cipru), OMV (Austria) ºi
Glencore (Elveþia).

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 2)

Citiþi, în pagina 4, întregul interviu cu

Mihai Macsim.

Mihai Rãzvan
Ungureanu,
compatibil
cu teatrul
internaþional

Premierul desemnat Mihai
Rãzvan Ungureanu a fost
propulsat în aceastã func-

þie, în viziunea “scenariºtilor”,
în vederea teatrului de rãzboi
care se prefigureazã în jurul
Iranului ºi Siriei.

Tensiunea din Orientul Apro-
piat a ajuns la cote maxime ºi este
consideratã de unii drept con-
ducând iminent la rãzboi.

Contactele externe, pregãti-
rea în studii ebraice la Oxford,
cariera de ministru de externe
ºi ºef al Serviciului Român de
Informaþii Externe, par sã-l facã
pe Mihai Rãzvan Ungureanu
compatibil cu decizii necesare
într-o astfel de situaþie. n

MAXIM AL ULTIMELOR ªASE LUNI, DIN CAUZA IRANULUI

Cotaþia petrolului Brent
a trecut de 116 dolari/baril

Preþul petrolului Brent, tran-
zacþionat la bursa energiei din
Londra, a urcat, ieri, pânã la

nivelul maxim al ultimelor ºase luni,
depãºind 116 dolari/baril, pe fondul
ameninþãrilor Iranului privind inter-
zicerea exporturilor de þiþei cãtre
unele þãri europene. Evoluþia cota-
þiei þiþeiului a avut la bazã ºi temerile
legate de aprovizionarea din acest
sector, în contextul temperaturilor
extrem de scãzute din Europa.

Preþul petrolului Brent cu livrare
în martie a urcat cu 0,4% la ora 17.30
(ora României), la ICE Futures Eu-
rope din Londra, ajungând la 116,33
dolari/baril. Anterior, cotaþia a fost
de 116,70 dolari barilul - cea mai ri-
dicatã din august 2011 pânã în pre-
zent.

Analiºtii aratã cã dinamica preþu-
lui þiþeiului tranzacþionat la Londra
este influenþatã de evenimentele ge-
opolitice care privesc Iranul ºi
Orientul Mijlociu, dar ºi de tempera-
turile extrem de reci din Europa, si-
tuaþie care ar putea persista. Dar,
specialiºtii atrag atenþia cã avansul
poate fi unul limitat, date fiind teme-
rile legate de posibila intratre a Gre-
ciei în incapacitate de platã, ceea ce
ar afecta cererea de petrol.

Parlamentul iranian a anunþat,
ieri, cã este pregãtit sã interzicã ex-
porturile de petrol cãtre unele þãri eu-
ropene, ca reacþie la anunþul UE pri-
vind introducerea unui embargou pe
importurile de þiþei din Iran, de la 1
iulie. Totodatã, anunþul a venit dupã
ce, luni, preºedintele american Ba-

rack Obama a afirmat cã înãspreºte
sancþiunile impuse Iranului, dând
Rezervei Federale ºi bãncilor ameri-
cane dreptul sã îngheþe active ale gu-
vernului de la Teheran.

Ieri, la New York Mercantile
Exchange, preþul petrolului cu livra-
re în martie a scãzut cu 0,1%, la ora
10.08, ajungând la 96,80 dolari bari-
lul. De la începutul anului, preþul pe-
trolului a scãzut cu peste 2% pe piaþa
americanã. (A.V.)

“Sancþiunile împotriva Iranului nu

vor influenþa hotãrârea noastrã de

a ne exercita drepturile ºi nu vor

avea niciun impact”, a declarat

purtãtorul de cuvânt al Ministeru-

lui de Externe de la Teheran, Ra-

min Mehmanparast.

Se ascut sãbiile
C

u ocazia vizitei fulger din
luna septembrie 2011 a
preºedintelui Traian Bã-
sescu în SUA, a fost sem-

nat Acordul privind amplasarea unor
elemente ale scutului antirachetã în
România, tocmai pentru a contracara
un eventual atac din partea Iranului.
Se pare cã, tot în cadrul acelei vizite,
preºedintelui Traian Bãsescu i s-ar fi
propus, din partea autoritãþilor ame-
ricane, ca directorul Serviciului
Român de Informaþii Externe, Mihai
Rãzvan Ungureanu, sã fie propulsat
în funcþia de preºedinte al þãrii, dupã
terminarea mandatului actualului
preºedinte.

Conflictul fãþiº al SUA, Israel ºi
Europa, pe de o parte, cu Rusia ºi
China, pe de altã parte, în ceea ce

priveºte protestele din Siria ºi sanc-
þiunile impuse Iranului devine din
ce în ce mai acut, o intervenþie mili-
tarã fiind consideratã ca, practic,
iminentã.

Parlamentul din Iran a anunþat ieri
cã este pregãtit sã interzicã exportu-
rile de petrol cãtre unele þãri europe-
ne, ca reacþie la anunþul UE privind
introducerea unui embargou asupra
achiziþiilor de þiþei iranian, de la 1 iu-
lie. Preºedintele american Barack
Obama a anunþat, la începutul sãp-
tãmânii, înãsprirea sancþiunilor im-
puse Iranului, dând Rezervei Fede-
rale ºi bãncilor americane dreptul de
a îngheþa active ale guvernului de la
Teheran. (A.S.)

(continuare în pagina 3)

VIZITA LUI SERGHEI LAVROV

Sirienii mulþumesc Rusiei
ªeful diplomaþiei ruse, Serghei

Lavrov, aflat ieri la Damasc
pentru o întâlnire cu preºedin-

tele Bashar al-Assad, a fost aclamat
de mii de sirieni adunaþi ca sã-ºi ex-
prime mulþumirea faþã de Rusia.
“Mulþumim Rusiei! Mulþumim Chi-
nei!”, a scandat mulþimea adunatã în
Mazze, la periferia Damascului,
conform imaginilor difuzate de tele-
viziunea publicã sirianã.

Convoiul lui Lavrov a fost
întâmpinat de mii de drapele siriene
ºi ruse.

Conform televiziunii publice,
mulþimea s-a adunat “în semn de

omagiu faþã de poziþia Rusiei care
sprijinã Siria ºi poporul ei precum ºi
reformele începute” în aceastã þarã.
“Serghei Lavrov ºi Mihail Fradkov
(ºeful serviciilor de informaþii exter-
ne, NDLR) au ajuns la Damasc pen-
tru o întâlnire cu preºedintele Bashar
al-Assad”, conform Ministerului de
Afaceri Externe rus.

Moscova a anunþat duminicã fap-
tul cã Lavrov va efectua o vizitã la
Damasc pentru a discuta adoptarea
rapidã a unor “reforme democratice
indispensabile” în Siria. n

Citiþi detalii în pagina 3.


