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Irlanda, din nou
în recesiune

Irlanda a revenit în recesiune în
ultimul trimestru al anului trecut,
pentru prima datã dupã 2007, dupã
ce încetinirea economiei mondiale
i-a afectat exporturile. Agenþia Cen-
tralã de Statisticã de la Dublin a
anunþat, ieri, cã Produsul Intern Brut
al þãrii a scãzut cu 0,2% în ultimul
trimestru din 2011, dupã un declin de
1,1% în trimestrul al treilea. Pe
întreg anul trecut, PIB-ul Irlandei a
înregistrat o creºtere de 0,7%.

Pe de altã parte, Dublinul plãnu-
ieºte sã lanseze o emisiune de obliga-
þiuni pe termen lung, ca sã acopere o
datorie bancarã de 3,1 miliarde euro
ce ajunge la scadenþã în 31 martie.

Grevã generalã
în Portugalia

Portugalia a fost paralizatã, ieri,
de o grevã generalã de 24 de ore, lan-
satã ca mãsurã de protest faþã de pla-
nul de austeritate stabilit de guvern
în schimbul pachetului de finanþare
internaþionalã.

(Citiþi articolul integral în pag. 16)

Aurul, la nivelul minim
al ultimelor nouã
sãptãmâni

Preþul aurului a scãzut ieri, pe pia-
þa americanã, atingând cel mai redus
nivel din ianuarie pânã în prezent, pe
fondul semnelor de încetinire a eco-
nomiilor din Europa ºi China.

Cotaþia aurului cu livrare în aprilie
a coborât cu 0,9%, la ora 11.12, la
Comex New York, ajungând la
1.635 dolari uncia.

Bulgaria va emite
obligaþiuni în euro

Bulgaria se pregãteºte sã lanseze o
emisiune de eurobonduri pentru fi-
nanþarea datoriilor externe care ajung
la maturitate la începutul lui 2013,
potrivit afirmaþiilor ministrului de Fi-
nanþe de la Sofia, Simeon Djankov.

Emisiunea va fi lansatã pânã în
luna iulie.

Mario Draghi, BCE: “Ce
a fost mai rãu a trecut”

Partea cea mai rea a crizei datoriilor
suverane din zona euro a trecut, a de-
clarat, ieri, preºedinteleBãncii Centra-
le Europene (BCE), Mario Draghi, ci-
tat de publicaþia germanã Bild.

Oficialul BCE a precizat: “Ce a
fost mai rãu a trecut, dar încã existã
riscuri. Situaþia s-a stabilizat”.

Încrederea investitorilor a revenit,
iar “mingea se aflã acum în terenul
guvernelor. Ele trebuie sã adopte
mãsuri pentru protejarea zonei euro
pe termen lung”, a mai spus Draghi.

BCE pare cã vrea sã
încheie programul de
achiziþie a obligaþiunilor

Banca Centralã Europeanã (BCE)
nu face progrese în programul de
cumpãrare a obligaþiunilor, în valoa-
re de 40 de miliarde euro, lansat în
perioada de vârf a crizei din zona
euro, ceea ce ar putea fi un semn cã
instituþia intenþioneazã sã renunþe la
aceastã mãsurã de urgenþã, conform
Financial Times.

Achiziþiile BCE de obligaþiuni
acoperite au însumat, pânã în pre-
zent, mai puþin de 9 miliarde euro.
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Concluzia autoritãþilor:
legea este vinovatã pentru
fuga deputatului Boldea

Cazul Boldea se transformã,
de la o orã la alta, într-o cas-
tanã fierbinte, pe care niciu-

na din autoritãþile care l-au cercetat,
interogat, ascultat, tolerat ºi urmãrit
nu este dispusã sã o înghitã. Expli-
caþia este simplã. Cu nu foarte mulþi
ani în urmã, a mai existat o plecare
de sub tutela justiþiei, la fel de spec-
taculoasã, aceea a lui Omar Hay-
ssam. La vremea respectivã au apã-
rut mai multe demiteri ºi demisii pe
la instituþiile care ar fi trebuit sã-i
poarte de grijã afaceristului de origi-
ne sirianã, cele mai sonore fiind ace-
lea ale ºefilor serviciilor de informa-
þii ºi a procurorului general al Rom-
âniei. Cum nimeni nu vrea sã-ºi asu-
me vina, ºi nici sã aibã aceeaºi soar-
tã, au început sã curgã explicaþiile.

Anchetatorii nu au solicitat institu-
irea interdicþiei de a pãrãsi þara în ca-
zul deputatului Mihail Boldea pentru
cã avizul privind reþinerea ºi arestarea
acestuia rãmânea fãrã obiect, în con-
diþiile în care nu pot fi dispuse douã

mãsuri preventive, a declarat ºeful
DIICOT, Codruþ Olaru.

SRI a sesizat încã din anul 2008
organele în drept despre cazul Bol-
dea, anunþã ºeful Biroului de presã al
SRI, Sorin Sava.

Nu în ultimul rând, procurorul ge-
neral Codruþa Kövesi a afirmat cã
deputatul Mihail Boldea a plecat le-
gal din þarã, iar procurorul de caz era
în imposibilitate de a-l opri atâta vre-
me cât Boldea avea imunitate ºi
paºaport diplomatic.

Pititã în spatele unui vot tardiv,
clasa politicã nu îºi gãseºte nicio
vinã pentru astfel de „emanaþii”, în
acest caz, istoria ultimilor 22 de ani
demonstrând cã nici nu are de ce
sã-ºi facã probleme, de foarte puþine
ori greºelile fiind plãtite.

Cum toatã lumea susþine cã a ac-
þionat în spiritul ºi în litera legii, opi-
nia publicã se poate întreba pe bunã
dreptate de ce Mihail Boldea se aflã
acum acolo unde se aflã? Nu trebuie
ignorat nici faptul cã deputatul

plecând legal, aºa cum susþine pro-
curorul general, poate nu ºi-a dat se-
ama ce furtunã lasã în urmã. Urmãri-
le acestui caz meritã sã fie urmãrite
la fel de atent ca ºi urmãritul. (D.N.)

Euro, tras în jos de evoluþia
producþiei industriale

Moneda unicã europeanã s-a de-
preciat ieri, pe pieþele externe, în ra-
port cu dolarul, ca urmare a anunþu-
lui privind scãderea peste aºteptãri a
indicelui care mãsoarã dinamica
producþiei industriale ºi a serviciilor
din zona euro. Investitorii se tem cã
economia europeanã încetineºte.

Euro a scãzut cu 0,4% la ora
11.06, pe piaþa din
New York,
atingând un curs
de 1,3158 dolari. Miercuri, moneda
unicã urcase la 1,3285 dolari, cel mai
ridicat nivel din 8 martie pânã la mo-
mentul respectiv.

Potrivit Markit Economics, indi-
cele compozit privind serviciile ºi
producþia industrialã din zona euro a
scãzut la 48,7 puncte luna aceasta, de
la 49,3 în februarie. Economiºtii an-
ticipau cã indicele va creºte la 49,6
puncte. Menþionãm cã un indice mai
mic de 50 de puncte aratã o scãdere a
sectorului analizat.

Indicele Markit privind evoluþia
producþiei industriale din zona euro
a coborât la 47,7 puncte în martie, de

la 49 în februarie, iar cel care mãsoa-
rã dinamica serviciilor a scãzut la
48,7, de la 48,8.

Potrivit celor mai recente estimãri
ale Bãncii Centrale Europene
(BCE), economia uniunii monetare
va scãdea cu aproape 0,1% în 2012.
Previziunea BCE a fost modificatã
în sens negativ, instituþia anticipând

anterior o expan-
siune de 0,3%.

Erkki Liika-
nen, membru în consiliul guvernato-
rilor BCE, a declarat, luna aceasta,
cã banca centralã a realizat partea sa
din ceea ce era de fãcut în lupta
împotriva crizei, iar acum guvernele
naþionale trebuie sã-ºi îndeplineascã
obligaþiile care le revin.

“Am reuºit sã producem, din punc-
tul de vedere al pieþei, o schimbare
decisivã a sentimentului acesteia. Pe
partea fiscalã, a deficitelor, a datoriei
pe termen lung, guvernele trebuie sã
acþioneze. Doar ele pot face acest lu-
cru”, a subliniat reprezentantul BCE.

ALINA VASIESCU

Banca Transilvania propune
majorarea capitalului cu
129,3 milioane de lei
l Acþionarii vor trebui sã decidã ºi cu privire la
o emisiune de obligaþiuni de 30 milioane de euro

Consiliul de Administraþie al
Bãncii Transilvania (TLV)
propune acþionarilor majora-

rea capitalului social cu 129,3 milio-
ane lei, la 1,903 miliarde lei, prin ca-
pitalizarea unor rezerve, precum ºi o
emisiune de obligaþiuni convertibile
de 30 milioane euro.

Administratorii propun ca 122,5
milioane lei sã fie utilizaþi din rezerve-
le constituite din
profitul de anul
trecut, iar 6,1 mi-
lioane lei sã pro-
vinã din rezervele
din anii anteriori.
Încã 732.000 de
lei ar urma sã pro-
vinã din unele
prime de emisiune, potrivit unui con-
vocator AGA transmis Bursei de Va-
lori Bucureºti (BVB). În schimbul ba-
nilor, banca va emite acþiuni pe care le
va acorda gratuit acþionarilor.

Pe ordinea de zi a AGA din 27
aprilie figureazã ºi aprobarea unei
emisiuni de obligaþiuni convertibile
în valoare de 30 milioane euro.

Alt subiect pentru AGA este ale-
gerea unui membru în Consiliul de
Administraþie, pe locul rãmas vacant
în urma demisiei din luna ianuarie a
lui Robert Rekkers din funcþia de
membru CA ºi director general al
bãncii. Mandatul viitorului membru
CA va fi de doi ani.

Candidaturile pentru locul vacant

pot fi depuse pânã la 12 aprilie.
Acþionarii vor discuta în aprilie ºi

rezultatele financiare înregistrate de
bancã anul trecut ºi bugetul de veni-
turi ºi cheltuieli pentru acest an.

Banca Transilvania a înregistrat
anul trecut un profit net de 131,8 mi-
lioane lei (31 milioane euro), cu 35%
peste câºtigul din 2010, pe fondul
continuãrii creºterii creditãrii ºi ve-

niturilor din
dobânzi ºi scã-
derii cheltuieli-
lor cu provizioa-
nele.

Banca are un
capital social de
1,77 miliarde
lei, divizat în

1,77 miliarde de acþiuni cu o valoare
nominalã de 1 leu. Acþiunile bãncii
au scãzut cu 2,51% în ºedinþa bursie-
rã de marþi, la 1,02 lei. La aceastã co-
taþie, capitalizarea instituþiei de cre-
dit este de 1,809 miliarde lei (416,5
milioane euro).

Cei mai mari acþionari ai bãncii
sunt Banca Europeanã pentru Re-
construcþie ºi Dezvoltare (BERD),
cu 14,61%, din titluri ºi Bank of
Cyprus, cu 9,7%. Printre acþionarii
semnificativi se regãseºte SIF Mol-
dova (5%), preºedintele Consiliului
de Administraþie al bãncii, Horia
Ciorcilã, ºi International Finance
Corporation, divizie a Grupului
Bãncii Mondiale. n
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Curtea de Justiþie a Uniunii
Europene susþine cã Rasdaq
nu este piaþã reglementatã

C
urtea de Justiþie a Uniunii
Europene spune cã piaþa
Rasdaq nu este reglemen-
tatã, chiar dacã acþiunile

de pe acest segment sunt tranzacþio-
nate prin intermediul suportului teh-
nic pus la dispoziþie de Bursa de Va-
lori Bucureºti, se aratã într-un comu-
nicat transmis, ieri, de casa de avoca-
turã “Duþescu ºi Asociaþii”.

Judecãtorii Curþii de Apel Cluj au
suspendat, în luna iunie, procesul în
care mai mulþi brokeri de la “BT Se-
curities”, printre care ºi Rareº Nilaº,
directorul societãþii, ºi omul de
afaceri clujeanGicuAgenorGânscãsunt
judecaþi sub acuzaþia de manipulare a
pieþei de capital, cu privire la o serie
de tranzacþii încheiate, în perioada
noiembrie 2007-februarie 2008, pe
Piaþa Rasdaq cu acþiuni ACI SABis-
triþa (simbol ACIS).

Rareº Nilaº, directorul general al
BT Securities, ne-a declarat, ieri:
“Eu ºi clienþii mei vom fi achitaþi,
pentru cã abuzul de piaþã de care
suntem acuzaþi nu existã din punct
de vedere al legii”.

Avocaþii de la “Duþescu&Partners”
precizeazã: “Dincolo de efectele juri-
dice create de aceastã decizie de inter-
pretare a noþiunii de piaþã reglementa-
tã, adoptatã în premierã de CJUE, do-
rim sã subliniem faptul cã, indiferent
în cadrul cãrei pieþe ar fi avut loc ope-
raþiunile încheiate de domnul Gicu

Agenor Gânscã cu titluri ACIS, piaþã
reglementatã sau nereglementatã, or-
dinele ºi tranzacþiile acestuia, exclusiv
de cumpãrare, nu au reprezentat fapta
de manipulare a pieþei de capital ºi nu

au produs niciun prejudiciu partici-
panþilor la piaþã”.

ADINA ARDELEANU
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Directorul general al BT Securities, Rareº Nilaº, acuzat de

manipularea pieþei de capital în dosarul ACIS, ne-a declarat:

“Eu ºi clienþii mei vom fi achitaþi”.

Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie (ICCJ)
a dispus, ieri, emiterea unui mandat de
arestare preventivã în lipsã pe numele
deputatului Mihail Boldea, care a plecat
din România sâmbãtã, acesta urmând
sã fie dat în urmãrire generalã ºi interna-
þionalã. Deputatul Mihail Boldea este
cercetat de procurorii DIICOT Galaþi
pentru înºelãciune ºi constituire a unui
grup infracþional care ar fi produs un
prejudiciu de peste un milion de euro.
Cererea procurorilor s-a judecat în lipsa
lui Boldea, care a ieºit din þarã sâmbãtã,
prin vama Giurgiu, iar apoi a plecat din
Turcia cu un avion, spre o destinaþie ne-
cunoscutã.


