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Juncker crede cã ar fi
“dezastruos” pentru UE
ca o þarã sã pãrãseascã
zona euro

Preºedintele Eurogrupului,
Jean-Claude Juncker, a afirmat ieri
la Strasbourg cã ar fi “dezastruos”
pentru Uniunea Europeanã ca unul
dintre cele 17 state din zona euro sã
renunþe la moneda comunã. “Sun-
tem 17, iar dacã un membru doreºte
sã abandoneze sau trebuie sã aban-
doneze pentru cã va fi mai bine pen-
tru el în afara decât înãuntrul zonei
euro, atunci vom pierde proiectul”, a
declarat în cadrul unei conferinþe de
presã Juncker, la Parlamentul Euro-
pean. El a recunoscut cã ieºirea Gre-
ciei din zona euro, de exemplu, ar fi
liniºtit lucrurile sub aspect tehnic,
dar a reamintit cã noul plan de asis-
tenþã financiarã pentru aceastã þarã
are scopul de a evita falimentul sãu.

Întrebat în legãturã cu reacþia Uniu-
nii Europene în faþa crizei, Juncker a
afirmat cã el considerã cã aceasta a
fost una potrivitã ºi, chiar dacã a fost
centratã în mare parte pe austeritate,
nu a ignorat nici mãsurile de stimulare
a creºterii economice, deºi a admis cã
se poate lucra mai mult la acest aspect.
În opinia sa, nu existã o contradicþie
între austeritate ºi creºtere economicã
ºi nu este inteligent ºi nici înþelept sã
considerãm cã o þarã foarte îndatoratã
poate genera creºtere economicã.

Liderul miniºtrilor de finanþe din
zona euro s-a pronunþat ºi asupra
propunerii de introducere a unei taxe
pe tranzacþiile financiare pentru a
obliga sectorul financiar sã contribu-
ie la soluþionarea crizei. El considerã
cã, având în vedere opoziþia unor
state faþã de acest demers, cel mai
potrivit ar fi sã se ajungã la o soluþie
care sã atingã acelaºi obiectiv, dar
într-un mod diferit. (A.G.)
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Simþul umorului
Domnilor, am glumit!

Când am scris cã mai
bine ne dãdeam industria

energeticã ruºilor, am glumit (vezi
sfârºitul articolului FONDUL
PROPRIETATEA/O “ºuºã”
contra ruºilor, din 7 martie).

Glumeam!
Aud cã n-aþi înþeles ºi cã aþi

luat-o în serios.
Vãd cã Mark Mobius, despre

care a rãsuflat spre noi cã ar fi o
legendã ºi m-am convins cã este
chiar aºa, figureazã în board-ul Lu-
koil Rusia.

Cine este Mark Mobius?
Mark Mobius este ºeful lui Fran-

klin Templeton.
Cine este Franklin Templeton?
Nu ºtiu.
A fost administratorul Fondului

Proprietatea.
Dar acum nu mai este.
Deci, nu ºtiu cine este Franklin

Templeton România ºi nici Mark
Mobius.

Or fi fiind legende amândoi.
Aceste legende vând partea de in-

dustrie energeticã româneascã aflatã
în portofoliul Fondului Proprietatea,
cu care nu au nimic a face (conform
sentinþei judecãtoreºti).

În loc sã considere cã asta este o
glumã, premierul Mihai Rãzvan
Ungureanu s-a întâlnit cu legendele,

vinerea trecutã, pentru cã ºi el
vrea sã vândã pãrþi din aceeaºi in-
dustrie energeticã româneascã,
aflate în portofoliul statului.

Bine.
Lucian Bode, ministrul econo-

miei, se întâlneºte astãzi cu Oleg
Sergheevici Malghinov, ambasa-
dorul Rusiei la Bucureºti.

Bine.
Compania sârbã Naftna Indu-

strija Srbije (NIS), deþinutã în
majoritate de Gazprom, vrea sã

investeascã, pânã în 2015, câteva
sute de milioane de euro în România
ºi sã se dezvolte ºi în sectorul ener-
giei electrice, transformându-se în
companie integratã.

Bine.
Nu îmi dau seama prea clar: chiar

le vindeþi la ruºi?
Domnilor, glumisem!
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Discountul oferit de stat
a asigurat succesul ofertei
“Transelectrica”

O
fertapublicã“Transelectri-
ca” (simbol TEL) a fost
acoperitã în proporþie de
134,18% de cãtre investi-

tori, cei mai interesaþi fiind însã cei din
segmentul retail care au subscris 2,844
milioane de acþiuni TEL (258,71%
din tranºa alocatã lor) la preþuri cu-
prinse între 14,90 ºi 19,20 lei/unitate.

Investitorii instituþionali au sub-
scris, pânã înultimaziaofertei, 11,908
milioane de acþiuni TEL(120,34% din
tranºa alocatã lor) cel mai mare preþ
fiind de 16,10 lei/unitate.

În ºedinþa de luni oferta era acope-
ritã în proporþie de 54,98%, în condi-
þiile în care, pentru succesul tranzac-
þiei, era necesar ca aceasta sã fie sub-

scrisã în proporþie de 70%.
Preþul final de vânzare a pachetu-

lui de 15% din acþiunile TEL va fi
stabilit în urmãtoarele douã zile.

Pentru a calcula preþul de alocare,
subscrierile se vor aranja în ordine
descrescãtoare a preþului, pânã când
oferta este completatã.

Reprezentanþii consorþiului de in-
termediere au precizat cã toate sub-
scrierile efectuate la un preþ mai
mare decât preþul de ofertã vor fi sa-
tisfãcute integral. Acþiunile rãmase
vor fi alocate cererilor de subscriere
efectuate la un preþ egal cu preþul de
ofertã, dupã principiul pro-rata, fo-
losind algoritmul Bursei de Valori
Bucureºti.

Ovidiu Dumitrescu,
“Tradeville”: Succesul
“Transelectrica” a depins
de discountul acordat

Ovidiu Dumitrescu, analist “Tra-
deville”, cosiderã cã cel mai impor-
tant element pe care oferta secundarã
TEL l-a avut diferit faþã de cea de
anul trecut pe emitentul “OMV Pe-
trom” a fost discountul important
faþã de preþul din piaþã pe care îl pro-
pune partea inferioarã a intervalului
de preþ.
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l Laurenþiu Vlãdan: Statul nu îl poate obliga pe noul acþionar “Cupru Min”
sã facã investiþii ori sã continue activitatea l Avocaþii: În dreptul Comisiei
Europene nu existã interdicþii

Firma canadianã “Roman Cop-
per”, înfiinþatã special pentru
preluarea “Cupru Min”, nu

are nicio obligaþie de investiþii ºi de
continuare a activitãþii la compania
româneascã, a declarat, ieri, Florin
Vlãdan, ºeful Oficiului pentru Parti-
cipaþiile Statului ºi Privatizare în
Industrie (OPSPI).

Domnia sa a precizat cã firma ca-
nadianã nu s-a angajat la nicio inves-
tiþie, dar nici statul nu a impus nicio
condiþie actualului acþionar al “Cu-
pru Min”, fiind mulþumit de preþul
obþinut în urma tranzacþiei.

Laurenþiu Vlãdan nu a putut spune
care sunt planurile celor de la “Ro-
man Copper”, dupã ce vor intra în

posesia “Cupru Min”, deoarece în
contractul de privatizare nu vor fi
prevãzute obligaþii de continuare a
activitãþii, de dezvoltare, sau de rea-
lizare a unor investiþii.

“Din 2008, Comisia Europeanã
nu ne mai lasã sã impunem astfel de
condiþii", a motivat Laurenþiu Vlã-
dan.

Domnia sa nu a ºtiut însã sã spunã
prin care regulament sau directivã
europeanã se interzice introducerea
unor astfel de obligaþii în contractele
de privatizare.

Doi avocaþi consultaþi de ziarul
“BURSA” ne-au declarat cã nu exis-
tã o astfel de reglementare la nivelul
Comisiei Europene.

Gheorghe Piperea:
Nu existã astfel de interdicþii

Nu existã, în Dreptul Uniunii Eu-
ropene, astfel de “interdicþii”, ne-a
declarat avocatul Gheorghe Piperea.

“Sunt unele decizii ale CJUE în
legãturã cu obligaþia menþinerii
unui numãr anume de salariaþi dar
nu au legãturã cu menþinerea
obiectului de activitate (ce sã facã
o companie minierã, covridogi?),
cu orientarea strategicã a societãþii
(resursele subsolului sunt proprie-
tatea publicã a statului român ºi ele
pot fi exploatate doar în condiþiile
unei licenþe de exploatare; domnul
în cauzã ar trebui sã se informeze

dacã mai este valabilã sau nu aceas-
tã licenþã, pentru a nu risca un nou
caz Roºia Montanã), cu condiþiile
de menþinere a activitãþii în limite-
le comerþului cu astfel de resurse
etc.”, ne-a declarat domnia sa.

Gheorghe Piperea a precizat cã
dezvoltarea activitãþii, obligaþiile
de mediu, relaþia cu comunitatea
localã, toate acestea sunt obligaþii
care sunt în sarcina indirectã a in-
vestitorului, pentru cã sunt în sar-
cina directã a societãþii: “Deci,
pentru a nu risca sancþionarea sau
falimentul, investitorul va trebui sã
finanþeze activitatea societãþii, cu
sau fãrã stipularea în contractul de
privatizare a unor obligaþii de

investiþii”.
“Pe de altã parte, mã mirã bucuria

afiºatã de domnul în cauzã (n.r La-
renþiu Vlãdan) cu privire la preþ”,
ne-a declarat domnia sa, adãugând:
“Adjudecãtorul este un SPV (n.r.
vehicul investiþional) deþinut de un
investment butic (firmã de consul-
tanþã ºi investiþii financiare), fãrã
istoric, fãrã active urmãribile, fãrã
experienþã în domeniul minier.
Cum de este aºa de sigur domnul în
cauzã cã va primi banii cu titlu de
preþ ºi cã vor curge lapte ºi miere în
Cupru Min?”
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Avocaþii, uluiþi cã lipsesc obligaþiile
post-privatizare la “Cupru Min”

Oficialii "Transelectrica", BVB ºi ai consorþiului de intermediere, la startul ofertei

secundare de vânzare pentru 15% din “Transelectrica”.

Guvernul listeazã filialele Electrica
de distribuþie a energiei
l Fondul Proprietatea ºi-a scos la vânzare pachetele la cele trei companii
l Ofertele FP ºi ale statului se pot încurca sau ajuta reciproc

Guvernul a decis, ieri, sã
înceapã procedurile de lis-
tare la bursã a unor pachete

de câte 15% din acþiunile deþinute la
Electrica Distribuþie Transilvania
Sud, Electrica Distribuþie Transilva-
nia Nord ºi Electrica Distribuþie

Muntenia Nord, a anunþat purtãtorul
de cuvânt al Executivului, Dan Su-
ciu. La începutul lunii, Franklin
Templeton, administratorul Fondu-
lui Proprietatea, a anunþat cã a de-
semnat Citigroup Global Markets
Limited sã intermedieze posibile

vânzãri la companii nelistate de dis-
tribuþie ºi furnizare de electricitate ºi
gaze naturale, inclusiv cele trei
menþionate de stat.
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