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Venizelos: Unele þãri
din zona euro vor
excluderea Greciei
din uniune

Unele state din zona euro nu mai
vor ca Grecia sã facã parte din aceas-
tã regiune, a afirmat, ieri, ministrul
elen al Finanþelor, Evangelos Veni-
zelos. Oficialul de la Atena a averti-
zat cã þãrile respective “se joacã cu
focul”, în condiþiile în care autoritã-
þile elene au depus eforturi ca sã fi-
nalizeze planul de austeritate cerut
de UE ºi FMI în schimbul celui de-al
doilea pachet de sprijin financiar.

“Existã acum în mod clar puteri în
Europa care se joacã cu focul (...) ºi
care ar vrea Grecia în afara zonei
euro. Nu trebuie sã oferim nimãnui
scuza care ar conduce la implemen-
tarea acestui scenariu îngrozitor
pentru Grecia ºi economia mondia-
lã”, a spus Venizelos.

De menþionat cã, ieri, directorul
general al grupului “Bosch”, Franz
Fehrenbach, consilier al cancelaru-
lui german Angela Merkel pe pro-
bleme de industrie, a declarat cã
Grecia trebuie exclusã din Uniunea
Europeanã pentru cã este “o povarã
de nesuportat”.

Cehia, prima economie
din Europa Centralã
ºi de Est care a intrat
în recesiune

Cehia a devenit prima economie
din Europa Centralã ºi de Est care a
revenit în recesiune, cu un declin al
Produsului Intern Brut de 0,3% în
trimestrul al patrulea din 2011 com-
parativ cu trimestrul precedent, dupã
o scãdere de 0,1% în trimestrul al
treilea, informeazã Financial Times,
conform Agerpres. (V.R.)
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Tudor Ciurezu, SIF “Oltenia”:
“Piaþa autohtonã oferã oportunitãþi
excelente de investiþie”

Reporter: Cum a fost anul 2011
pentru SIF5? Sunteþi mulþumit de re-
zultatele obþinute de societate, de in-
vestiþiile fãcute?

Tudor Ciurezu: Anul 2011 a fost
ºi pentru SIF “Oltenia” un an deose-
bit de greu ca pentru majoritatea so-
cietãþilor româneºti.

Pe de o parte, mediul economic ne-

favorabil în care ºi-au desfãºurat acti-
vitatea emitenþii din portofoliul SIF
“Oltenia” ºi-a pus amprenta, în mod
negativ, asupra rezultatelor economi-
co-financiare ale acestora. Dupã
trei-patru ani de crizã, societãþile rezis-
tã cu greu pe piaþã, în unele cazuri
fiind necesar ca SIF “Oltenia” sã parti-
cipe la majorãri de capital social, pen-

tru a asigura fondurile necesare finan-
þãrii activitãþii acestora ºi pentru a le
permite reluarea trendului crescãtor.

SIF “Oltenia” a renunþat, în mare
parte, la politica de distribuire de di-
vidende de cãtre societãþile din por-
tofoliu, astfel încât aceste lichiditãþi
sã poatã fi, pentru societãþi, un real
sprijin fiind utilizate ca surse de fi-
nanþare ºi supravieþuire.

Modificãrile intervenite la nivelul
conducerilor unor societãþi unde SIF
“Oltenia” deþine pachete ce îi confe-
rã statutul de acþionar majoritar, de
altfel raportate pe piaþa de capital
(BVB, CNVM), consecinþã a nere-
gulilor constatate în activitatea unor
administratori, au determinat ca o
parte din activitatea SIF “Oltenia” sã
se concentreze pe remedierea efecte-
lor negative rezultate, pe iniþierea de
demersuri pentru recuperarea preju-
diciilor constatate.

CRÃIÞA SIMIONESCU
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Statul este dispus
sã ofere un discount în
oferta “Transelectrica”

Tranzacþia prin care statul va
încerca sã vândã pe Bursã un
pachet de 15% din acþiunile

“Transelectrica” (simbol TEL) este
programatã sã înceapã la jumãtatea
lunii martie, perioada de subscriere
fiind de 10 zile lucrãtoare, au decla-
rat reprezentanþii companiei ºi ai
sindicatului care intermediazã ofer-
ta, ieri, în cadrul unei conferinþe.

Deºi Guvernul, prin Oficiul Parti-
cipaþiilor Statu-
lui ºi Privatizã-
rii în Industrie
(OPSPI) nu se
arãta dispus, în
luna noiembrie
a anului trecut,
sã ofere un dis-
count la preþul
acþiunilor com-
paniilor care urmeazã sã fie privati-
zate, totuºi reprezentanþii sindicatu-
lui care va intermedia oferta “Trans-
electrica” au declarat cã s-a hotãrât
acordarea unui discount, dar încã nu
se ºtie valoarea acestuia. Prospectul
de emisiune urmeazã sã fie publicat
la începutul lunii martie ºi va cuprin-
de preþul ºi mecanismul de formare a
preþului, precum ºi perioada exactã
de subscriere.

Dan Weiler, director executiv
“Corporate Finance and Investment
Banking BCR”, a spus cã primul
road-show, pentru promovarea ofer-
tei “Transelectrica” a avut loc luni la

sediul Bursei de Valori Bucureºti,
unde au fost prezenþi atât investitori
instituþionali cât ºi de retail: “Am
avut discuþii cu reprezentanþii
SIF-urilor, fondurilor de investiþii,
fondurilor de pensii, persoane care
s-au arãtat interesate de oferta
“Transelectrica”. Domnia sa a men-
þionat cã urmãtoarele întâlniri vor
avea loc la Londra (peste 2-3 sãp-
tãmâni) ºi în alte douã sau trei oraºe

din Europa.
Dan Weiler a

mai spus cã,
având în vedere
valoarea micã a
ofertei, aceasta
nu se va adresa
ºi investitorilor
din SUA.

Consorþ iul
format din “Banca Comercialã
Românã”, “SSIF Intercapital
Invest” ºi “Swiss Capital” a fost de-
semnat, pe 12 octombrie anul trecut,
câºtigãtorul licitaþiei pentru interme-
dierea ofertei publice secundare de
vânzare a 10,99 milioane de acþiuni
“Transelectrica”.

Statul român deþine 73,6% din ac-
þiunile “Transelectrica”, “Fondul
Proprietatea” 13,4%, iar cota de ac-
þiuni care se tranzacþioneazã liber
este de 12,8%.

IOANA ALEXANDRESCU
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Preþul
petrolului
câºtigã 1%

l Agenþia iranianã de stat Press TV anunþã
stoparea exporturilor de petrol cãtre UE, însã
oficialii de la Teheran dezmint informaþia

C
otaþiile petroliere au cres-
cut ieri, la bursele din
Londra ºi New York,
dupã ce o agenþie de pre-

sã din Iran a anunþat cã aceastã þarã a
întrerupt livrãrile de profil cãtre ºase
state din UE, iar Departamentul
Energiei din SUA a informat cã au
scãzut stocurile americane de þiþei.

Anunþul
lansat de
agenþia ira-
nianã de stat
Press TV
p r i v i n d
întreruperea
exporturilor de þiþei cãtre Franþa,
Portugalia, Italia, Grecia, Olanda ºi
Spania a generat, în prima parte a zi-
lei de ieri, o creºtere de aproape 2% a
cotaþiilor de pe piaþa de profil, însã
avansul a fost limitat dupã ce Minis-

terul Petrolului de la Teheran a dez-
minþit informaþia.

Preþul petrolului cu livrare în mar-
tie a urcat cu 1% la ora 10.48, la New
York Mercantile Exchange,
ajungând la 101,74 dolari barilul.

La ICE Futures Europe din Lon-
dra, cotaþia þiþeiului Brent cu livrare
în martie a crescut cu 1,4%, la 118,94

dolari/baril.
Ministe-

rul Petrolu-
lui din Iran a
informat cã,
în situaþia în
care va exis-

ta o decizie oficialã privind interzice-
rea exporturilor de þiþei de cãtre Tehe-
ran, Consiliul Suprem de Securitate
Naþionalã va face un anunþ în acest
sens. “Negãm aceastã informaþie (n.r.
privind interzicerea exporturilor).

Dacã va fi luatã o astfel de decizie,
atunci aceasta va fi anunþatã de Consi-
liul Suprem de Securitate Naþionalã”,
a declarat un purtãtor de cuvânt al Mi-
nisterului Petrolului, citat de Reuters.

Pe de altã parte însã, agenþia irania-
nã de presã Fars informa, ieri, cã Te-
heranul le-a cerut ambasadorilor Ita-
liei, Spaniei, Franþei, Greciei, Portu-

galiei ºi Olandei sã protesteze în þãrile
lor faþã de sancþiunile pe care le va
impune UE din cauza programului
nuclear pe care îl dezvoltã Iranul.
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Tudor Ciurezu, preºedinte SIF5 “Oltenia”,

ne-a spus cã SIF5 nu este interesat sã inves-

teascã pe pieþe externe ºi, chiar în eventuali-

tatea unor asemenea investiþii, fondurile

alocate vor fi mici. “Nu faptul cã întreg con-

textul economic internaþional este unul de-

favorabil ºi este necesarã multã prudenþã

mã descurajeazã, dar consider cã piaþa au-

tohtonã, BVB, este mult mai atractivã ºi ofe-

rã oportunitãþi excelente, fiind o piaþã emer-

gentã”, a declarat domnia sa.

De asemenea, Tudor Ciurezu a menþionat cã

SIF5 este interesat de procesul de privatiza-

re iniþiat de stat.

Domnul Ciurezu ne-a acordat, cu amabili-

tate, un interviu referitor la evoluþia SIF

“Oltenia” în anul 2011 ºi prognoze pentru

acest an.

ACTA - show
Dezbaterile asupra Acordului

comercial de combatere a
contrafacerii (ACTA) au pri-

lejuit, ieri, în cadrul unei conferinþe de
presã, un adevãrat circ mediatic.

Deºi scopul declarat al întâlnirii a
fost consultarea tuturor celor intere-
saþi de subiect,
discuþiile diver-
gente nu au con-
dus nici pe depar-
te la o concluzie
unanimã.

Pr in t r e ce i
prezenþi la eve-
niment s-au nu-
mãrat artiºti (in-
teresaþi de pro-
blema drepturi-
lor de autor re-
glementate de
ACTA), reprezentanþi ai Ministe-
rului Economiei, ai Internet Servi-
ce Provider-ilor, dar ºi figuri mai
pestriþe, am putea spune, precum
foºti securiºti ºi chiar un membru
al grupãrii Anonymus din Rom-
ânia.

Pentru cei care au ºtiut sã vadã din-
colo de problemele reale pe care le ri-
dicã ACTA, show-ul a fost maxim.

Marius Opriº, STS: “Vom
aplica ACTA în relaþie strictã
cu legislaþia naþionalã, care
nu existã ºi va fi adoptatã”

Una dintre personalitãþile prezen-
te, ieri, la dezbaterea pe marginea

ACTA a fost Ma-
rius Opriº, ºeful
Serviciului de Te-
l ecomun ica þ i i
Speciale (STS).

În permanenþã
nemulþumit de di-
scuþiile din jur,
foarte agitat,
domnia sa a luat
cuvântul de nenu-
mãrate ori. Cel
mai “delicios”
moment pentru

prezenþã a fost, probabil, acela în
care l-a “demascat” pe domnul
“Dedu”, fost colonel în Serviciul
Român de Informaþii (SRI), care a
intrat în discuþii.

Domnul Dedu a replicat, sec: “ªi
care este problema?”.

VIVIANI MIRICÃ
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Stocurile de petrol brut din SUA au scãzut cu

171.000 de baril sãptãmâna trecutã, la 339,1

milioane de barili, potrivit Departamentului

Energiei de la Washington. Analiºtii aºteptau ca

acestea sã creascã cu 1,5 milioane de barili.

Un personaj îl reprezintã pe preºedintele iranian Mahmoud

Ahmadinejad distrugând sediul Naþiunilor Unite cu o bombã

atomicã, în timpul pregãtirilor finale pentru un carnaval

care se desfãºoarã sãptãmâna aceasta în Köln, Germania.

Citiþi, în pagina 11, articolul intitulat

"Prelungirea recesiunii europene? "


