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INTERVIU DUPÃ “ROAD-SHOW”

Lucian Anghel: “Investitorii strãini
vor un discount minim de 10%
la oferta Transelectrica”

Succesul ofertei prin care sta-
tul va vinde, pe Bursã, 15%
din acþiunile companiei

“Transelectrica” depinde de acorda-
rea unui discount de 10-15%, este
de pãrere Lucian Anghel, preºedin-
tele Bursei de Valori Bucureºti.

Întors, marþi, din road-show-ul
de promovare a ofertei “Transelec-
trica”, programatã pentru aceastã
lunã, Lucian Anghel ne-a acordat
un interviu, în exclusivitate, în care
a vorbit despre reacþiile primite de
la investitorii strãini ºi despre pers-
pectiva ofertei.

Domnia sa ne-a declarat: “În
road-show-urile avute pentru pro-
movarea ofertei, ne-am întâlnit cu
peste 30 de instituþii financiare care
au forþã suficientã sã cumpere între-
gul pachet de acþiuni Transelectrica.
Vorbim de circa 40 de milioane de
euro. Însã, aceastã ofertã ar putea
prezenta interes doar în condiþiile în
care se acordã un discount de circa
10-15%. Fãrã acest discount practic
oferta va fi un eºec”.

Domnia sa ne-a spus cã acest dis-
count este cerut de investitorii strãini,
persoane foarte bine informate, pro-
fesioniste care îºi fac calculele ºi
evident analizeazã ºi alte oportunitãþi:
“Nu doar România are oferte publi-
ce, sunt alte companii similare din
alte þãri care sunt listate”.

Preºedintele BVB ne-a declarat:
“Dupã o orã, o orã jumãtate de discu-
þii cu fiecare companie în parte, la
final, consorþiul solicita opiniile in-
vestitorilor, pentru a transmite apoi
Guvernului indicaþii de preþ. Investi-

torii ne-au spuns, la unison, cã, fãrã
un discount minim de 10%, nici mã-
car nu vor analiza oferta”.

Pentru promovarea ofertei publi-
ce, reprezentanþii consorþiului de in-
termediere, împreunã cu reprezen-
tanþii companiei au organizat mai
multe întâlniri atât cu investitorii lo-
cali, cât ºi cu cei strãini.

Primul road-show a avut loc, la
începutul lunii trecute, la sediul Bur-
sei de Valori Bucureºti, unde au fost
prezenþi atât investitori instituþionali
cât ºi de retail.

Sãptãmâna trecutã, oferta “Trans-
electrica” a fost prezentatã investito-
rilor din Varºovia, Frankfurt, Stock-
holm ºi Talin, iar, la începutul acestei
sãptãmâni, a avut loc un road-show
la Londra.

Domnul Anghel a þinut sã precize-
ze cã, la toate întâlnirile avute, atât
cu investitorii strãini cât ºi cu cei lo-
cali, a fost prezent ºi Laurenþiu Vlã-
dan, ºeful “Oficiului Participaþiilor
Statului ºi Privatizãrii în Industrie”
(OPSPI).

“Participarea domnului Laurenþiu
Vlãdan a fost absolut esenþialã, chiar
crucialã. Multe întrebãri ale investi-
torilor au þinut de ce se va întâmpla
în urmãtorii cinci ani”.

CRÃIÞA SIMIONESCU

(continuare în pagina 5)
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Mircea Ursache: Statul poate
sã interzicã aceste vânzãri
Decizia Fondului Proprietatea

sã vândã acþiuni la compa-
niile naþionale din domeniul

energetic reprezintã o iniþiativã anti-
naþionalã cu efecte profunde asupra
siguranþei energetice a þãrii noastre,
considerã Mircea Ursache, preºedin-
tele Consiliului de Supraveghere a
Fondului Proprietatea (FP) în perioa-
da 2007-2010. Domnia sa cere insti-
tuþiilor statului sã ia mãsurile pe care
legislaþia noastrã le permite, inclusiv
în ceea ce priveºte contractul de ma-
nagement. “Mã refer la faptul cã sta-
tul român poate, printr-un act norma-
tiv, sã interzicã aceste vânzãri”, ne-a
declarat Mircea Ursache, adãugând:
“Vreau sã atrag atenþia tuturor celor
interesaþi de viitorul României sã ve-
rifice cã aceastã acþiune nu este o co-
incidenþã, ci o acþiune concertatã cu
intenþia Guvernului de a vinde parti-
cipaþii la aceleaºi companii. Vor fi

create astfel, în aceste companii, nu-
clee de acþionari privaþi care vor ac-
þiona altfel decât interesul statului
român”. Fostul preºedinte al Consi-
liului de Supraveghere al FP consi-
derã cã este vizibil pentru orice om
de afaceri implicat în þara noastrã cã
aceastã etapã nu reprezintã o etapã de
vânzare, având în vedere cã sumele
ce urmeazã sã fie obþinute vor fi in-

fluenþate de condiþiile economice ac-
tuale.

Analistul economic Ionel Blãncu-
lescu este, de asemenea, de pãrere cã
acþiunile fondului reprezintã un act
de ostilitate îndreptat împotriva eco-
nomiei þãrii noastre.

ALEXANDRU SÂRBU

(continuare în pagina 11)

Costul datoriei externe
în 2011 » 85.000.000
salarii medii brute

(erezii ºi ortodoxii dupã trasul liniei)

R
omânia este încã o þarã, o
entitate etaticã recunos-
cutã care, formal, are o con-
stituþie, graniþe, o populaþie

ºi datorii externe, adicã este - mai de-
grabã, pare ! - un stat suveran.

Faptul cã - paradoxal - datoria ex-
ternã a devenit pe calea intereselor
financiare private, fãrã ºtirea cuiva
(ex. a globaliºtilor) sau vrerea altcui-
va (ex. a FMI, ori a neo-liberalilor),

principalul vector în conservarea su-
veranitãþii ºi, delaolaltã, cuiul lui Pe-
pelea în calea dez-etatizãrii devine
pe zi ce trece o realitate!

Empirica fenomenului a demon-
strat cã salvgardarea suveranitãþii
se realizeazã mai lesne prin con-
tractarea de datorie externã, decât
prin recunoaºtere internaþionalã.
Noua paradigmã financiarã - “cre-
ditele finanþeazã depozitele” - în

baza cãreia sunt orientate hege-
monic fluxurile financiare inter- ºi
trans-naþionale face istorie. Pe aceastã
cale, adagiul “de moarte ºi fisc nu
scapã nimeni” a fost rescris în cu-
prinderea lui uzurarã : “de moarte,
de fisc ºi de datoria externã nu sca-
pã nimeni”.

DANIEL IONESCU

(continuare în pagina 11)

Traian Bãsescu: Sunt multe
interese ca þara noastrã sã devinã
tot mai dependentã energetic

Preºedintele Traian Bãsescu a
declarat, ieri, în Parlament,
cã se manifestã interese pen-

tru ca România sã devinã depen-
dentã energetic, iar
pen t ru preven i rea
acestui lucru trebuie
sã creºtem producþia
de la reactoarele 3 ºi 4
d e l a C e r n a v o d ã ,
gazele din Marea Nea-
grã ºi gazele de ºist.
Preºedintele a adãu-
gat: “În opinia mea, în
momentul de faþã ,
sunt foarte multe inte-
rese, nu spun ale poli-
ticului sau ale Guver-
nului, Doamne fereºte, dar se mani-
festã interese ca România sã devi-
nã tot mai dependentã energetic.

Eu vã cer dumneavoastrã, ca Parla-
ment, sã priviþi cu maximã responsa-
bilitate nevoia României de a-ºi creºte
consistent capacitatea de a produce

energie atât nuclearã, energie din Ma-
rea Neagrã ºi energie din gaz de ºist,
dacã într-adevãr avem resurse”.

Preºedintele României a subliniat
cã, în prezent, þara noas-
trã are energia necesarã
pentru nivelul de dez-
voltare pe care îl are,
însã pentru urmãtorii
10-12 ani, când i se va
dubla PIB, trebuie sã îºi
punã foarte clar proble-
ma legatã de sursele
prin care va asigura
energia necesarã acestei
dezvoltãri, iar acestea
nu pot fi decât cele trei
menþionate: “Acesta

este rãspunsul fãrã echivoc ºi mai
ales fãrã demagogie”. (I.P.)

(continuare în pagina 11)
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sã aibã succes”.

EXPERÞI:

Ieºirea FP din acþionariatul companiilor ar putea afecta transparenþa acestora

Reprezentanþii sectorului
energetic au pãreri diferite
în legãturã cu anunþul fãcut

de Franklin Templeton.
Ion Lungu, preºedintele Asocia-

þiei Furnizorilor de Energie Electricã
din România (AFEER), ºi Aurelian
Leca, expert în energie, sunt de pãre-
re cã posibilele vânzãri de acþiuni pe
care FP le deþine la companiile din
domeniu nu vor avea influenþe majo-
re asupra pieþei energetice.

“Faptul cã se schimbã proprietarul
nu înseamnã cã se modificã compor-
tamentul”, ne-a spus domnul Leca,
în timp ce Ion Lungu ne-a declarat:
“Strict din punct de vedere al pieþei,
nu cred cã se va întâmpla nimic”.

Acesta din urmã ne-a precizat, însã,
cã prezenþa Fondului Proprietatea în
acþionariatul companiilor din ener-
gie este una beneficã, activitatea so-
cietãþilor devenind mai transparentã:
“În general, companiile din energie
au o oarecare atracþie; nu sunt foarte
profitabile, dar sunt stabile, afacerile
sunt cât de cât sigure”. Domnia sa
considerã cã FPare o problemã de li-
chiditate, fiind presat de acþionarii
care doresc sã primeascã dividende.

Ambii reprezentanþi ai domeniu-
lui s-au arãtat îngrijoraþi în legãturã
cu transparenþa activitãþii companii-
lor ºi a modului în care acestea
încheie anumite contracte, care s-ar
putea sã scadã dupã ce FP îºi va vin-

de deþinerile pe care FPle are la aces-
te societãþi.

Contravaloarea acþiunilor
vândute va fi regãsitã în preþul
energiei, considerã Ionuþ Purica

Vânzarea pachetelor de acþiuni pe
care FP le deþine la companiile ener-
getice ar putea duce, în final, la
creºterea preþului energiei, dupã
cum ne-a spus expertul Ionuþ Purica.
Domnia sa ne-a prezentat mai multe
scenarii în legãturã cu acest subiect.

Potrivit domnului Purica, pache-
tele de acþiuni în discuþie ar putea fi
cumpãrate fie de companii mari
multinaþionale, cum ar fi Gazprom,

fie de companiile mamã, cum ar fi
Grupul E.ON din Germania, în cazul
societãþilor E.ON, sau corporaþia ita-
lianã Enel, în cazul filialeor Enel.

Domnia sa considerã cã este puþin
probabil ca societãþile autohtone, cum
ar fiTranselectrica, sãcumperedeþine-
rile FP, iar dacã, totuºi, acest lucru s-ar
întâmpla, contravaloarea acþiunilor
s-ar regãsi în preþul electricitãþii: “Ori-
cine va cumpãra va fi interesat sã-ºi
scoatã banii. În prezent nu se ºtie care
este situaþia corporatistã a companiilor
noastre, care este nivelul de rating.
S-ar putea, aºa cum s-a întâmplat la
Petrom, sã nu se gãseascã cumpãrãtor
care sã ofere suficient de mult. Tot la
fel s-ar putea sã vinã bãnci, fonduri de

investiþii, care sã influenþeze ratingul
societãþilor ºi sã revândã acþiunile. Pot
fi ºi investiþii speculative. În orice caz,
cine cumpãrã acþiuni se aºteaptã la
profit, la creºterea preþului acestor ac-
þiuni. Creºterile vin din creºterea veni-
turilor ºi scãdereacosturilor.Veniturile
pot creºte ºi prin majorarea preþurilor,
iar costurile pot scãdea ºi prin disponi-
bilizãri”.

Ionuþ Purica mai opineazã cã astfel
de miºcãri influenþeazã categoric pia-
þa ºi pot fi suficient de puternice pen-
tru ca volumul tranzacþiilor de pe pia-
þa de capital sã creascã ºi, astfel, bursa
sã devinã mai puternicã.

EMILIA OLESCU

Austria a aprobat
un plan de austeritate
de 28 miliarde euro
l Lucian Croitoru: “Sunt în
defavoarea taxei”

Guvernul austriac a aprobat,
sãptãmâna aceasta, un plan
de austeritate, în valoare de

27,9 miliarde de euro, pentru redu-
cerea deficitului public ºi pentru
echilibrarea bugetului pânã în 2016,
potrivit Mediafax.

Planul include printre altele
înfiinþarea unei taxe pe tranzacþiile
financiare la nivel european, din
2014. O astfel de taxã ar trebui sã
aducã venituri estimate la 1,5 miliar-
de de euro, pânã în 2016.

ELENA VOINEA

(continuare în pagina 6)

40% din creditorii
privaþi ai Greciei
au acceptat reducerea
datoriei þãrii

Investitorii privaþi care deþin 39,3%
din obligaþiunile elene ce vor fi
preschimbate în cadrul procesului

de reducere a datoriei Greciei au ac-
ceptat sã participe la aceastã acþiune,
potrivit anunþului fãcut ieri de Institutul
Internaþional de Finanþe (IIF). Cre-
ditorii privaþi eleni au termen pânã astãzi,
la ora 22.00 (ora Atenei), sã accepte
preschimbarea obligaþiunilor.

IIF a precizat cã 30 de membri ai
comitetului creditorilor –investitori
privaþi în titluri elene vor sã participe
la schimbul de obligaþiuni, aceºtia
deþinând, împreunã, titluri de 81 de
miliarde euro (106 miliarde dolari).

ALINA VASIESCU

(continuare în pagina 11)

ENERGIE

Citiþi în pagina 3 ºi 15 detalii despre

discursul din Parlament al preºedintelui

Traian Bãsescu.

“Vã cer
dumneavoastrã,
ca Parlament, sã
priviþi cu maximã
responsabilitate
nevoia României
de a-ºi creºte
consistent
capacitatea de a
produce energie”.


