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Surse: BCE a
cumpãrat titluri de
stat portugheze

Banca Centralã Europeanã (BCE)
a cumpãrat, ieri, obligaþiuni de stat
portugheze, conform unor surse

apropiate tranzacþii-
lor, citate de Bloom-
berg. Oficialii BCE
au refuzat sã facã
vreo declaraþie în
acest sens.

R a n d a m e n t u l
obligaþiunilor Por-

tugaliei cu scadenþa la doi ani a scã-
zut cu 4 puncte procentuale ieri dupã
amiazã, la 12,76%.

Creditorii internaþionali ai Portu-
galiei spun cã þara se aflã pe drumul
cel bun în îndeplinirea termenilor
prevãzuþi în pachetul de salvare de
78 de miliarde euro, însã trebuie sã
accelereze reformele ca sã facã faþã
provocãrilor viitoare.

Acþiunile unor bãnci
europene s-ar putea
dubla

Cursul acþiunilor unor bãnci euro-
pene, precum cele ale “BNP Pari-
bas” din Franþa sau “Banca Monte
dei Paschi di Siena” SpA ºi “Banca
Popolare di Milano” Scarl din Italia,
s-ar putea dubla în acest an, ca urma-

re a celei de-a doua
runde de împrumu-
turi acordate, ieri, de
Banca Centralã Eu-
ropeanã (BCE), po-
trivit Bloomberg.

Administratorii
de fonduri “Manda-

rine Gestion” ºi “MainFirst Bank”
anticipeazã cã acþiunile “BNP Pari-
bas”, cea mai mare bancã din Franþa,
dar ºi ale altor instituþii de credit, ar
putea creºte cu pânã la 50% în 2012.

Preºedintele Fed
apãrã politica
dobânzilor reduse

Ben Bernanke, preºedintele Fede-
ral Reserve (Fed - banca centralã
americanã), va merge mai departe cu
planul sãu de a menþine rata
dobânzilor la nivelul minim record
cel puþin pânã în 2014, în pofida re-
dresãrii pieþei muncii. Oficialul Fed
a subliniat, ieri, cã riscurile la adresa
economiei americane continuã sã
existe, în condiþiile în care criza da-
toriilor din Europa ameninþã expan-
siunea globalã.

BOJ: Japonia nu este
imunã la o crizã
a datoriilor

Hidetoshi Kamezaki, membru în
consiliul de conducere al Bãncii Ja-
poniei (BOJ), susþine cã þara sa nu
este imunã la o crizã a datoriilor de

genul celei din Euro-
pa, putând fi afectatã
în situaþia în care
încrederea în titlurile
de stat nipone ar pu-
tea slãbi rapid, pe
fondul amplificãrii
temerilor privind si-

tuaþia financiarã a Japoniei.
“Criza europeanã nu este un in-

cendiu pe cealaltã parte a râului”, a
declarat Hidetoshi Kamezaki, subli-
niind cã nu trebuie exclusã apariþia
temerilor cu privire la titlurile de stat
japoneze.
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CFR a încheiat 2011 cu datorii
de peste 6,66 miliarde lei

Datoriile totale ale CFR au
crescut, anul trecut, la peste
6,66 miliarde lei, de la circa

5,84 miliarde lei, în 2010, dupã cum
ne-a spus conducerea companiei. Din
totalul acestor datorii, aproape 4 mi-
liarde lei reprezintã obligaþiile restante
cãtre stat, acestea fiind cu aproximativ
900 milioane de lei mai mari faþã de
cele din 2010.

În acest fel, Compania
Naþionalã de Cãi Ferate a
“urcat” pe primul loc în topul mari-
lor datornicilor la stat, “reuºind” sã
batã recordul CNH, care a stat luni
bune în vârful topului.

Esta posibil, însã, ca CFR sã nu
þinã atât de mult capul de tabel,
având în vedere cã existã un proiect
de ordonanþã de urgenþã semnat de
conducerea Ministerului Transpor-
turilor care prevede convertirea în
acþiuni a datoriilor companiei la bu-
getul consolidat ºi la fondul de risc,
ce însumau, la finalul anului trecut,
4,5 miliarde lei. Acþiunile emise de
CFR vor fi transferate Ministerului

Transporturilor, în calitate de acþio-
nar unic al companiei. Referitor la
acest proiect, reprezentanþii CFR
ne-au spus cã societatea este inclusã
într-un program de optimizare a acti-
vitãþii ºi eficientizare economicã,
agreat de FMI, CE, MFP ºi MTI.

Cifra de afaceri a companiei de
transport feroviar a scãzut uºor, în

2011, de la 1,113 miliarde
lei la 1,111 miliarde lei -
cifra de afaceri din 2010.

În acelaºi timp, pierderile CFR s-au
redus simþitor, la 527 milioane de lei,
de la aproape 1,3 miliarde lei.

Valoarea totalã a investiþiilor din
fonduri europene realizate în anul
2011 se ridicã la circa 1,4 miliarde lei.
Valoarea totalã a plãþilor efectuate de
companie, respectiv a deschiderilor
bugetare aferente anului 2011, care
urmeazã sã fie incluse ulterior în ce-
rerile de rambursare cãtre Comisia
Europeanã, se cifreazã la 203,68 mi-
lioane de lei. (EMILIA OLESCU)
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AGA LA FONDUL PROPRIETATEA

Dupã “Templeton”, potopul
l Acþiunile FP, cea mai acceleratã creºtere de la listare

I
ndiferent la opiniile juriºtilor,
care susþin cã n-ar mai avea
dreptul la niciun gest de admi-
nistrare, “Franklin Templeton”

îºi vede de treabã liniºtit, convocând
acþionarii Fondului Proprietatea la o
Adunare Generalã, pe 4 aprilie, în
care sã discute propunerile primite –
creºterea comisionului administra-
torului pentru urgentarea lichidãrii
din portofoliu, listarea la Varºovia ºi
schimbarea Consiliului Reprezen-
tanþilor.

Prin hotãrârea pronunþatã în data
de 21 decembrie 2011, Tribunalul
Bucureºti a admis, în parte, cererea
formulatã de avocatul Ioana Sfîrãia-
lã, de constatare a nulitãþii absolute a
hotãrârii prin care a fost modificat
actul constitutiv al Fondului ºi a fost
numit ca administrator “Franklin
Templeton”.

Avocatul Ioana Sfîrãialã ne-a de-
clarat, ieri, cã situaþia juridicã în care
se aflã administratorul FP “Franklin
Templeton” nu îi dã dreptul “sã se
foloseascã de o serie de acþionari,
care deþin peste 5% din titlurile Fon-
dului, pentru a convoca AGA”.

Doamna Sfîrãialã ne-a declarat cã
nu comenteazã poziþia fondului
“Elliott Associates” (n.r. care deþine
aproape 14% din FP ºi care a propus
modificarea contractului de adminis-
trare), considerând cã Societatea de
avocaturã care asigurã consultanþã ju-
ridicã atât pentru “Fondul Proprieta-
tea”, cât ºi pentru “Elliott Associates”

ar fi trebuit sã explice acþionarilor si-
tuaþia juridicã realã de la FPºi lipsa ca-
litãþii de administrator a lui Franklin
Templeton, în loc sã încerce prin unii
acþionari ai FP sã creeze o aparenþã de
legalitate care nu existã.

Potrivit unor surse din piaþã, socie-
tatea care asigurã consultanþã juridicã
atât pentru “Fondul Proprietatea”, cât
ºi pentru “Elliott Associates” este
casa de avocaturã “Schonherr”.

Acþiunile Fondului Proprietatea
(FP) au înregistrat, ieri, cea mai ac-
celeratã creºtere de la listare, de
5,17%, ºi au ajuns la maximul pentru
ultimele aproape 11 luni, 0,59
lei/unitate.

Ordinea de zi

Acþionarii “Fondului Proprieta-
tea” urmeazã sã dezbatã, în aprilie,
propunerea de modificare a Contrac-
tului de Administrare, în sensul revi-
zuirii onorariului încasat de “Frank-
lin Templeton”.

Fondul american de hedging “Elliott
Associates”, a propus, la jumãtatea lu-
nii februarie, prin firma “Manchester
Securities”, ca “Franklin Templeton”
sã vândã din activele FP iar banii obþi-
nuþi sã fie distribuiþi acþionarilor, admi-
nistratorul Fondului urmând sã încase-
ze un comision de 1,5% din suma obþi-
nutã înperioada2012-2013, iar în2014

acesta sã scadã la 1%.
“În cazul în care Clientul acordã

sau oferã în mod general distribuþii
suplimentare tuturor acþionarilor
(dar numai în mãsura în care aceste
atribuþii suplimentare sunt acordate
efectiv sau declarate irevocabil) fie
prin intermediul achiziþiei propriilor
acþiuni în scopul anulãrii, fie sub
formã de dividende speciale sau alte
distribuþii, Clientul va plãti SAI (n.r
administratorului FP) un onorariu de
administrare suplimentar”, se aratã
în actul citat anterior.
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Profitul BCR a scãzut, în 2011,
cu 85%
Banca Comercialã Românã

(BCR) a obþinut, anul trecut,
un profit net de numai 70,9

milioane de lei, în scãdere cu 85%,
faþã de rezultatul înregistrat în 2010,
potrivit unui comunicat al bãncii.

Profitul înainte de impozitare s-a
ridicat, în 2011, la 119,6 milioane de
lei (28,2 milioane euro), în scãdere
faþã de 641,9 milioane de lei la
sfârºitul anului 2010, declin deter-
minat în special de scãderea venitu-
lui operaþional ºi de nivelul ridicat al
provizioanelor pentru împrumuturi-
le acordate companiilor. Aceste evo-
luþii nu au putut fi compensate de
creºterea venitului net din comisioa-
ne ºi a rezultatului din tranzacþiona-
re, se aratã în comunicat.

“2011 a fost un an dificil, în condi-
þiile încetinirii relansãrii economice
în cea de a doua jumãtate a anului,
peste aºteptãri”, a declarat Dominic
Bruynseels, CEO al BCR.

Acest lucru a afectat situaþia fi-
nanciarã a clienþilor BCR ºi, prin ur-

mare, a avut un impact negativ asu-
pra tranzacþiilor acestora cu banca,
potrivit domniei sale.

Preºedintele bãncii a adãugat: “În
acest context, BCR a înregistrat un
rezultat operaþional solid, admi-
nistrând riscurile în mod corespun-
zãtor, majorându-ºi bilanþul ºi con-
solidându-ºi poziþia de lider pe piaþa
din România. Principalele noastre

preocupãri vor rãmâne sa ne susþi-
nem clienþii prin produse ºi servicii
de calitate, ca aceºtia sa înceapã sã
îºi recâºtige încrederea, sã investeas-
cã, sã facã angajãri ºi sã contribuim
la accelerarea relansãrii economice a
României. ERSTE Group susþine
puternic ºi constant BCR, aspect do-
vedit prin recenta creºtere de capital,
alãturi de achiziþia pachetelor de
acþiuni de la SIF–uri ºi acþionarii pri-
vaþi ai BCR”.

Costurile nete cu provizioanele de
risc pentru împrumuturi ºi plãþi în
avans au totalizat, în 2011, 2,1 miliar-
de de lei (508,0 milioane de euro), în
creºterecu7,9%comparativcu2010.

Creditele neperformante au repre-
zentat 20,6% din portofoliul de cre-
dite, la sfârºitul lunii decembrie
2010. BCR are o ratã de acoperire a
creditelor neperformante de 119%
(garanþii ºi provizioane).

ELENA VOINEA
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Euro scade în
urma licitaþiei
de lichiditãþi
de la BCE
l BCE a împrumutat
800 de bãnci comerciale
din Europa cu suma record
de 529,5 miliarde euro

Moneda unicã europeanã
s-a depreciat ieri, pe pie-
þele externe, în raport cu

dolarul, dupã ce Banca Centralã Eu-
ropeanã (BCE) a împrumutat o
sumã peºte aºteptãri bãncilor co-
merciale, în cadrul celei de-a doua
licitaþii din programul de refinanþare
pe termen lung.

La ora 10.38,
pe piaþa america-
nã, euro avea un
curs de 1,3386
dolari, în scãdere
cu peste 0,5%
faþã de ziua pre-
cedentã.

Bãncile co-
merciale au îm-
prumutat, ieri,
529,5 miliarde
euro (712,2 mi-
liarde dolari) de la BCE în cadrul
operaþiunii de refinanþare pe trei ani,
sumã care a depãºit aºteptãrile ana-
liºtilor. La licitaþie au participat 800
de bãnci, faþã de 523 la operaþiunea
similarã din decembrie 2011, când
BCE a împrumutat un total de 489
miliarde euro.

ALINA VASIESCU

(continuare în pagina 3)
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FEROVIAR

Analiºtii
aºteptau
ca bãncile
europene sã
împrumute
ieri, de la
BCE,
numai 470
de miliarde
euro.

Dominic Bruynseels


