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Grecia scoate la
vânzare douã companii
majore

Grecia va scoate la vânzare, în
luna mai, douã mari companii lista-
te: OPAP, societatea de pariuri spor-

tive, ºi produ-
cãtorul de þiþei
“Hellenic Pe-
troleum”, în ca-
drul planului de
privatizare pre-
vãzut pentru re-
ducerea dato-
riilor þãrii, a de-
clarat, citat de

Reuters, Costas Mitropoulos, direc-
torul executiv al Agenþiei de Priva-
tizare a Greciei.

Potrivit spuselor lui Mitropoulos,
oferta pentru vânzarea unei partici-
paþii de 29% din OPAP va fi lansatã
în mai, iar tranzacþia se va finaliza
anul acesta. Oficialul agenþiei a mai
afirmat cã oferta pentru vânzarea
unei cote de 35,5% din “Hellenic Pe-
troleum” va fi lansatã tot în mai.

Mario Monti reformeazã
piaþa muncii fãrã
susþinerea sindicaliºtilor

Premierul italian Mario Monti a
promis sã implementeze planul de
relaxare a normelor privind conce-

dierile angaja-
þilor, chiar dacã
negocierile în
acest sens cu
unii sindicaliºti
au eºuat. Sindi-
catul CGIL,
care s-a opus
planului lui
Monti, anunþã

cã va lupta împotriva acestuia cu toa-
te instrumentele pe care le are la dis-
poziþie.

Filippos Sachinidis,
noul ministru de
Finanþe al Greciei

Fostul viceministru al Finanþelor
de la Atena, Filippos Sachinidis, a
fost numit ieri în postul de ministru,
rãmas vacant dupã ce Evangelos Ve-
nizelos a demisionat luni din funcþie,
întrucât a devenit preºedintele Parti-
dului Socialist.

Parlamentul elen a ratificat, în
noaptea de marþi spre miercuri, cel
de-al doilea plan de sprijin interna-
þional, care include împrumuturi de
130 de miliarde euro de la UE ºi
FMI.

Economia Danemarcei
se redreseazã

Banca Centralã a Danemarcei
(NBD) a estimat, ieri, cã economia
þãrii se redreseazã lent, iar anul aces-

ta va înregistra
o creºtere peste
cea a zonei
euro.

NDB a revi-
zuit în sens po-
zitiv datele pri-
vind creºterea
economiei da-
neze în acest an,

la 1,2%, de la 1,1%, cât preconiza
anterior. “Existã semne cã economia
danezã îºi revine încet-încet, deºi
piaþa imobiliarã rãmâne slabã. În
acelaºi timp, existã un potenþial sem-
nificativ pentru creºterea consumu-
lui ºi a investiþiilor companiilor, în
urmãtorii ani”, a declarat guvernato-
rul NBD, Nils Bernstein. (V.R.)
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Valentin Ionescu: Problema produselor
structurate este exageratã
l Fostul director al Bursei a contestat amenda CNVM l Ciprian Zah:
Segmentul structuratelor nu a avut un început perfect, iar micile probleme
trebuie rezolvate pe parcurs

V
alentin Ionescu, fostul
director general al Bur-
sei de Valori Bucureºti a
contestat amenda apli-

catã de Comisia Naþionalã a
Valorilor Mobiliare, pe motiv
cã nu a împiedicat încãlcarea
de cãtre BCR a parametrilor
aplicabili furnizorilor de lichi-
ditate, în cazul produselor
structurate emise de “Erste
Bank”.

Domnia sa a declarat, ieri, cã
problema produselor structura-
te este una exageratã, detaliind:
“Totul a pornit de la acel client
al Confident Invest (n.r. “Mun-
tenia Imobiliare Develop-
ment”) care a semnalat probleme la
tranzacþionarea produselor structura-
te. Întrebarea este dacã brokerul a su-
nat sau nu la BCR sã-i închidã poziþia
manual. Însã, pe mine ca bursã, aceas-

tã problemã nu mã intereseazã. În
acea zi (n.r. 5 august 2011), a sunat ci-
neva la Bursã de la Confident pentru
a anunþa cã BCR nu coteazã pentru un

anumit certificat. Aceste probleme nu
au ajuns la mine în acel moment, ci
le-au preluat oamenii din departa-
mentele specializate. BCR a confir-
mat ºi ne-a transmis un fax, dupã care

am anunþat piaþa.
Nu este un fapt ilicit cã ei au avut

la un moment dat probleme tehnice.
Codul BVB prevede aceste situaþii,

singura condiþie este ca acel
broker sã informeze BVB, iar
Bursa sã informeze piaþa. Ceea
ce s-a ºi întâmplat. Dacã era o
faptã care ieºea din regula-
ment, eram obligaþi sã anun-
þãm CNVM. Dar, în cazul pro-
blemelor tehnice, raportãm pe
site. CNVM are acces la aceste
informãri pe care le face bursa
pe site. Din punctul meu de
vedere, Bursa nu a greºit cu ni-
mic. Cred cã problema trebuia
rezolvatã între Confident

Invest ºi clientul sãu, pe de o parte, ºi
BCR, pe de cealaltã parte”.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 11)

Ameropa a preluat Azomureº

Pelican Fertilizers este noul deþi-
nãtor a 100% din acþiunile Eu-
rofert Investments, precum ºi a

100% din acþiunile Azomureº Hol-
dings, care deþin împreunã în mod di-
rect 75,8% din titlurile Azomureº, po-
trivit unui comunicat al “Chimpex”
Constanþa (CHEM), transmis Bursei
de Valori Bucureºti (BVB).

Pelican Fertilizers este o filialã
deþinutã integral de “Ameropa Hol-
ding”.

Azomureº deþine 90,42% din ac-
þiunile Chimpex.

Ameropa ºi acþionarii care contro-
leazã Azomureº, respectiv Eurofert ºi
Azomureº Holdings, au anunþat în no-
iembrie 2011 cã au încheiat o “serie de
înþelegeri” pentru cumpãrarea AZO.

Valoarea tranzacþiei nu a fost co-

municatã.
Tranzacþia include ºi preluarea

Chimpex de cãtre Pelican Fertilizers
ºi a fost aprobatã de Consiliul Con-
curenþei în urmã cu o sãptãmânã.

Ameropa deþine în România Ame-
ropa Grains Constanþa (CCRL), fosta
Comcereal Constanþa, care a preluat
numele acþionarului majoritar. Ame-
ropa Holding controleazã 96% din
titlurile Ameropa Grains.

Combinatul “Azomureº”
Târgu-Mureº (simbol AZO) a obþi-
nut anul trecut un profit net de 346
milioane de lei (81,8 milioane de
euro), de 2,2 ori mai mare compara-
tiv cu 2010.

Afacerile societãþii s-au cifrat la
1,62 miliarde de lei, fiind mai mari
cu 35% comparativ cu 2010. (A.A.)

Stocurile în declin ridicã
preþul petrolului

Preþul petrolului a crescut ieri, pe
pieþele din New York ºi Londra, re-
dresându-se dupã cel mai important
declin din ultimele trei luni, ca urma-
re a faptului cã guvernul de la Wa-
shington a anunþat prima scãdere din
ultimele ºase sãptãmâni a stocurilor
de profil din SUA.

Conform cifrelor prezentate de De-
partamentul Ener-
giei, stocurile de
petrol din SUA
s-au diminuat cu 1,16 milioane de ba-
rili sãptãmâna trecutã, la 346,3 milioa-
ne de barili. Analiºtii anticipau creºte-
rea acestora cu 2,2 milioane de barili.

La rândul sãu, Institutul American
al Petrolului (API) a informat, în 20
martie, cã stocurile de þiþei din SUA
au scãzut sãptãmâna trecutã.

Cotaþia petrolului West Texas
Intermediate cu livrare în mai a urcat
cu 1,14 dolari (1,1%), la 107,21 do-
lari/baril la ora 11.51, la New York
Mercantile Exchange. Marþi, preþul
petrolului scãzuse cu 2,3% pe piaþa
din New York, dupã ce ministrul sa-
udit de resort, Ali al-Naimi, a decla-

rat cã þara sa poate sã-ºi majoreze
imediat producþia de þiþei cu 25%,
dacã este necesar.

De la începutul anului, preþul pe-
trolului a câºtigat aproape 8% pe
piaþa americanã.

La ICE Futures Europe din Lon-
dra, preþul petrolului Brent cu livrare
în mai a crescut cu 27 cenþi (0,2%)

ieri, la 124,39 do-
lari/baril.

Tot ieri, Depar-
tamentul Energiei a anunþat scãderea
stocurilor de benzinã din SUA cu
1,21 milioane de barili în sãptãmâna
încheiatã în 16 martie, la 226,9 mi-
lioane de barili. În acest caz, analiºtii
aºteptau scãderea stocurilor cu 2 mi-
lioane de barili.

Avansul de ieri al cotaþiilor petro-
liere a fost determinat ºi de aprecie-
rea monedei americane. Dolarul
avea un curs de 1,3189 unitãþi/euro
la ora 11.09, pe piaþa din New York,
mai mare cu 0,3% faþã de ziua prece-
dentã. (A.V.)

BVB nu a decis dacã
participã la privatizarea
bursei bulgare

Reprezentanþii Bursei de Va-
lori Bucureºti încã nu au de-
cis dacã vor participa la pri-

vatizarea Bursei de Valori din Sofia.
Potrivit unor surse din piaþã, BVB

ar dori sã cumpere acþiuni la Bursa
din Sofia însã Bursa din Bulgaria se
pare cã ar fi interesatã de investitori
mai puternici.

BVB a raportat, marþi, cã deþine
5% din acþiunile nou înfiinþatei Bur-
sei de Valori Chiºinãu.

În bugetul de
anul trecut,
BVB avea alo-
catã o sumã de 5
milioane de euro
pentru a cumpã-
ra participaþii la
alte burse.

M i n i s t e r u l
bulgar de Finan-
þe a cerut, sãptãmâna trecutã, Agen-
þiei pentru controlul privatizãrii sã
pregãteascã ºi sã organizeze privati-
zarea Bursei de Valori de la Sofia ºi a
Depozitarului Central.

Procedura implicã vânzarea cãtre
un investitor strategic a unui pachet
de 50,042% din acþiunile Bulgarian
Stock Exchange - Sofia AD ºi a
43,7% din acþiunile Depozitarului
Central. În plus, Bursa de Valori de
la Sofia deþine la rândul sãu un pa-
chet de 6,61% din acþiunile Depozi-
tarului Central. În concluzie, cumpã-
rãtorul va prelua participaþii mai
mari de 50% la ambele companii.

Agenþia pentru controlul privatizãrii

va începe prin selectarea unui consul-
tant cu experienþã internaþionalã ºi apoi
vaanunþapublicodepuneredeoferte.

Cerinþele pentru posibilii cumpã-
rãtori sunt: o cifrã medie de afaceri
lunarã de cel puþin douã miliarde de
euro pe piaþa spot a instrumentelor
de capital pe care au operat între lu-
nile ianuarie 2010 ºi decembrie
2011, sau o medie lunarã de cel puþin
20 de milioane de contracte derivati-
ve pe pieþele pe care opereazã.

De aseme-
nea, un guvern
sau o altã auto-
ritate localã sau
centralã nu tre-
buie sã deþinã,
direct sau indi-
rect, o partici-
paþie mai mare
de 50% din po-

tenþialul cumpãrãtor. În plus, ofer-
tanþii trebuie sã îndeplineascã o serie
de criterii pentru dezvoltarea celor
douã companii ºi a infrastructurii pe
piaþa de capital din Bulgaria.

BVB susþine piaþa de
capital din Moldova

Prin suportul tehnic acordat Bur-
sei de Valori Chiºinãu (BVC) se
doreºte dezvoltarea pieþei de capital
din Republica Moldova, susþin re-
prezentanþii BVB.
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SOCAR analizeazã orice
oportunitate din domeniul
petrol ºi gaze

(Interviu cu Hamza Karimov, General Manager SOCAR România)

Reporter: SOCAR a fost in-
teresatã de preluarea “Oltchim”,
înainte sã cumpere “Petchim”
din Turcia. Este SOCAR inte-
resatã, acum, de privatizarea
combinatului “Oltchim”?

Hamza Karimov: Suntem
în România din 2007 ºi anali-
zãm continuu piaþa româneas-
cã. Nu mai suntem la început,
avem deja un proiect concret,
care a fost iniþiat. În continua-
re, analizãm orice propunere
din domeniul petrol ºi gaz.

Reporter: ªi “Oltchim”?
Hamza Karimov: Nu pot

spune nimic despre Oltchim
deocamdatã, pentru cã, pe partea de
petrochimie, am început deja investi-
þii în Turcia. Din acest motiv, nu pot
spune cã ne intereseazã sau nu, cãci
acumne concentrãmpe piaþa din Tur-
cia, pe partea de petrochimie.

Reporter: Statul are în derulare
un program de privatizare a unor
participaþii a unor companii de stat
din domeniul energiei. Vã interesea-
zã sã participaþi la aceste oferte?

Hamza Karimov: Sincer, nu prea

deþin multe informaþii pe acest
subiect, însã noi suntem pe pe-
trol ºi gaze, domeniul electric
nu cred cã intereseazã
SOCAR.

Reporter: Urmeazã “Trans-
gaz, “Romgaz”, “Hidorelec-
trica”…

Hamza Karimov: Deja, cu
“Transgaz, “Romgaz” avem
un parteneriat chiar foarte
bun, în cadrul proiectelor Na-
bucco ºi AGRI. Deja colabo-
rãm cu societãþile de stat pu-
ternice.

Reporter: Ministrul econo-
miei, Lucian Bode, a declarat

cã va accepta orice variantã a proiec-
tului Nabucco. Ce pãrere aveþi?

ADINA ARDELEANU
ANCUÞA STANCIU

(continuare în pagina 4)

Prezentã în România din 2007, compania petrolierã de stat aze-

rã SOCAR s-a familiarizat deja cu piaþa noastrã ºi analizeazã ori-

ce oportunitate (n.r. de achiziþie) din domeniul petrol ºi gaze, po-

trivit lui Hamza Karimov, General Manager SOCAR România.

Domnia sa ne-a acordat un interviu în care a discutat despre afa-

cerile SOCAR din România, dar ºi despre proiectele companiei

pe plan internaþional, precum conductele Nabucco ºi AGRI.

Hamza Karimov nu a comentat dacã SOCAR este interesatã sau

nu de privatizarea combinatului

“Oltchim”, însã a precizat cã, în

mod cert, nu doreºte sã cumpere

“Arpechim”, întrucât are deja o in-

vestiþie în Turcia în domeniul petrochimiei (n.r. rafinãria Petchim).

Potrivit lui Hamza Karimov, SOCAR a mai început o investiþie în

Turcia, estimatã la 5 miliarde de dolari, într-o nouã rafinãrie.

Domnul Karimov a spus cã SOCAR este prezentã în toatã Euro-

pa, precizând cã, anul trecut, a cumpãrat subsidiara Exxon Mo-

bil din Elveþia, respectiv 70 de benzinãrii.

Managerul SOCAR a mai spus cã venirea companiei în þara

noastrã s-a datorat relaþiilor politice foarte bune dintre

Azerbaidjan ºi România ºi, de

aceea, societatea este deschi-

sã la orice fel de investiþie în

þara noastrã.


