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Spania a vândut
obligaþiuni sub þinta
maximã

Spania a vândut, ieri, obligaþiuni
de 2,6 miliarde euro - sumã apropia-
tã de þinta minimã stabilitã de guver-
nul de la Madrid -, plasamentul fiind
fãcut la un randament în creºtere.
Trezoreria stabilise ca þintã interva-
lul de 2,5-3,5 miliarde euro pentru
emisiunea de ieri.

Titlurile vândute au maturitãþi în
2015, 2016 ºi 2020. Cele scadente în
ianuarie 2015 au un randament me-
diu de 2,89%, comparativ cu 2,44%
la licitaþia din 15 martie, iar titlurile
cu maturitatea în octombrie 2016 –
de 4,319%, faþã de 3,376% luna tre-
cutã. Obligaþiunile cu scadenþa în
octombrie 2020 au fost vândute la un
randament de 5,338%.

Portugalia a plasat
obligaþiuni de
1,5 miliarde euro

Portugalia a plasat, ieri, o emisiu-
ne de obligaþiuni în valoare de un mi-
liard de euro, cu maturitatea la 18

luni, la un ran-
dament de
4,537%. Ce-
rerea pentru
aceste titluri a
fost de 2,6 ori
ai mare decât
oferta. Portu-

galia nu a mai vândut titluri cu o sca-
denþã atât de lungã din 9 martie
2011.

Alte 500 de milioane de euro au
fost obþinute, ieri, prin vânzarea de
obligaþiuni cu scadenþa la ºase luni,
la un randament de 2,9%, cu mult
sub cel de 4,3% de la licitaþia de luna
trecutã. În acest caz, cererea a
depãºit de cinci ori oferta.

Olli Rehn: Portugalia
ar putea avea nevoie
de o “punte”

Autoritãþile europene ar trebui sã
fie pregãtite pentru un ajutor supli-
mentar destinat Portugaliei, în viitor,
conform afirmaþiilor comisarului
european pentru afaceri economice
ºi monetare, Olli Rehn.

“Din partea Uniunii Europene, ar
fi înþelept sã fie pregãtitã pentru

eventualitatea
cã va fi nevoie
sã fie construit
un anumit tip
de punte când
Portugalia va
reveni pe pie-
þe”, a afirmat

Rehn într-un interviu acordat postu-
lui finlandez de televiziune MTV3.

Rehn nu a precizat ce tip de ajutor
va fi necesar, însã a spus cã situaþia
Portugaliei este diferitã de cea a
Greciei.

Anul trecut, UE ºi FMI au acordat
Portugaliei un pachet de sprijin de 78
miliarde euro pânã în 2013.

Banca Poloniei
menþine dobânda
la 4,5%

Banca Centralã a Poloniei a decis,
ieri, sã menþinã dobânda de referinþã
la 4,5%, pe fondul încetinirii creºte-
rii economiei. Decizia a fost confor-
mã aºteptãrilor analiºtilor.
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Imunitatea ministrului Borbely
ºubrezeºte unitatea coaliþiei

Direcþia Naþionalã Anticorup-
þie a sesizat Procurorul Ge-
neral sã solicite Camerei

Deputaþilor declanºarea procedurilor
pentru obþinerea cererii de urmãrire
penalã faþã de Laszlo Borbely, depu-
tat ºi ministru al Mediului, pentru
douã infrac-
þiuni de trafic
de influenþã ºi
fals în declaraþiile de avere, în formã
continuatã. Aceastã cerere reprezin-
tã un nou test de rezistenþã pentru
unitatea coaliþiei aflate la guvernare,
în condiþiile în care conducerea PDL,
a anunþat foarte prompt cã va da curs
solicitãrii, iar liderii UDMR conside-
rã cã e un demers politic.

Laszlo Borbely a declarat, ieri:
“Am aflat din presã cã ar fi un dosar
în care sunt acuzat. Dacã vã aduceþi
aminte, aºa e soarta, în iulie am spus
ce vã spun ºi astãzi: o sã spun mai
multe când o sã am acces la acest
dosar ºi voi ºti despre ce este vorba.
Justiþia trebuie sã-ºi facã datoria, ar fi
foarte rãu dacã am trãi într-un stat în

care justiþia nu este independentã.
Cred cã era bine sã ºtiu de ce sunt
acuzat din alte surse, nu din presã”.

Într-un comunicat de presã al
DNAse precizeazã: “Direcþia Naþio-
nalã Anticorupþie a sesizat Procuro-
rul General al Parchetului de pe
lângã Înalta Curte de Casaþie ºi Justi-
þie pentru a solicita Camerei Deputa-
þilor declanºarea procedurilor pentru
obþinerea cererii necesare urmãririi
penale faþã de Borbely Laszlo, de-
putat în Parlamentul României ºi mi-
nistru al Mediului ºi Pãdurilor, pen-
tru douã infracþiuni de trafic de influ-
enþã ºi infracþiunea de fals în decla-
raþiile de avere, în formã continua-
tã”. Solicitarea a fost fãcutã în con-
formitate cu dispoziþiile articolului
109 alineatul 2 din Constituþie, arti-
colului 12 ºi articolului 19 din Legea
115/1999 republicatã privind res-
ponsabilitatea ministerialã, precum
ºi ale deciziilor Curþii Constituþionale nr.
665/5.07.2007 ºi nr. 270/10.03.2008, a
precizat DNA. (O.D.)

(continuare în pagina 6)

VOTURI LA FOC AUTOMAT ÎN AGA

Undã verde pentru vânzarea
activelor Fondului Proprietatea
l Fondul Proprietatea, în principiu, pe Bursa din Varºovia l Steven van Groningen a obþinut un loc
în Comitetul Reprezentanþilor

V
ânzarea activelor “Fon-
dul Proprietatea” (sim-
bol FP) a primit undã
verde din partea acþiona-

rilor FP, care au decis, ieri, sã mãreas-
cã onorariul “Franklin Templeton”
în cazul în care va urgenta procesul
de lichidare din participaþii.

Deºi aceastã propunere a fost criti-
catã de unii specialiºtii din piaþã care
considerã cã aceastã mãsurã va duce
practic la desfiinþarea Fondului, ac-
þionarii au votat la foc automat.

La jumãtatea lunii februarie, fon-
dul american de hedging “Elliott
Associates”, a propus, prin firma
“Manchester Securities”, ca “Frank-
lin Templeton” sã vândã din activele
FP iar banii obþinuþi sã fie distribuiþi
acþionarilor, administratorul Fondu-
lui urmând sã încaseze un comision
de 1,5% din suma obþinutã în perioa-
da 2012-2013, iar în 2014 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 atribu-
þii suplimentare sunt acordate efectiv
sau declarate irevocabil) fie prin in-
termediul achiziþiei propriilor acþiuni
în scopul anulãrii, fie sub formã de di-
vidende speciale sau alte distribuþii,
Clientul va plãti SAI (n.r. administra-
torul FP) un onorariu de administrare
suplimentar”, se aratã în comunicatul

transmis de “Elliott Associates” ºi
ataºat convocatorului AGA.

De asemenea, administratorul FP
a primit acordul acþionarilor de a
depãºi bugetul de cheltuieli stabilit
pentru acest an, ca urmare a derulãrii
achiziþiilor ºi vânzãrilor de partici-
paþii.

Reprezentanþii FP nu au estimat
valoarea totalã a cheltuielilor.

În noiembrie 2011, acþionarii FP
au decis cã “Franklin Templeton”

poate administra discreþionar 20%
din totalul activelor imobilizate mai
puþin creanþe.

FP, în principiu, pe Bursa
din Varºovia

Acþionarii FP au fost de acord ºi
cu listarea, în principiu, a Fondului
pe Bursa de la Varºovia, “Franklin
Templeton” având obligaþia ca, pânã
pe 31 mai, sã stabileascã toate for-

malitãþile necesare listãrii.
Acþionarii se vor reuni, pânã pe 30

iunie, într-o altã adunare generalã
unde vor hotãrî dacã Fondul va fi sau
nu listat la Varºovia.

Propunerea a venit din partea unui
grup format din patru acþionari FP,
printre care se numãra ºi Georgia Pa-
lade van Dusen.

CRÃIÞA SIMIONESCU

(continuare în pagina 5)

Concurenþa îi investigheazã pe “bãieþii
deºtepþi” din energie

Consiliul Concurenþei a de-
clanºat, în urmã cu douã
sãptãmâni, o investigaþie

asupra contractelor bilaterale directe
încheiate de “Hidroelectrica” SA cu
“bãieþii deºtepþi” din energie.

Bogdan Chiriþoiu, preºedintele
Consiliului Concurenþei, a declarat,
ieri, cã în cursul sãptãmânii trecute
au fost efectuate inspecþii la firmele
care au astfel de contracte încheiate
cu compania de stat.

Autoritatea pentru concurenþã sus-
pecteazã încãlcarea legislaþiei în do-
meniu ºi investigheazã dacã aceste
contracte nu limiteazã excesiv lichi-
ditatea pe piaþa de electricitate ºi
dacã nu existã înþelegeri între aceste
firme.

ªeful Concurenþei a menþionat, ci-
tat de Mediafax, cã la inspecþiile ino-
pinate au fost ridicate documente de
la firmele care beneficiazã de ener-
gia hidro: “Am ridicat anumite do-
cumente, dar volumele lor sunt foar-
te mari ºi nu am putut sã le procesãm

imediat. Nu ºtiu ce cuprind aceste
documente ºi chiar dacã aº ºti nu aº
putea sã vã spun fiind o investigaþie
în curs”.

Domnul Chiriþoiu a adãugat cã ºi
Comisia Europeanã (CE) analizeazã

un posibil ajutor de stat acordat “bã-
ieþilor deºtepþi” din energie, prin
contractele directe cu “Hidroelectri-
ca”. CE a primit, în acest sens, mai
multe plângeri de la Fondul Proprie-
tatea, acþionar minoritar al “Hidroe-
lectrica”.

Domnia sa a explicat: “Dacã va
fi considerat ajutor de stat, CE te
obligã sã închei practica respecti-
vã, iar banii luaþi de la companii
vor fi returnaþi statului. CE încã
analizeazã dacã va deschide inves-
tigaþia”.

Dacã CE constatã ajutorul
de stat, contractele ar putea
fi reziliate fãrã repercusiuni

Piaþa de energie a primit cu mare
interes investigaþia Consiliului Con-
curenþei, care ar putea tranºa subiec-
tul “bãieþilor deºtepþi”.

ALINA TOMA VEREHA
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POLITICA

Joi, 5 aprilie 2012, nr. 66 (4674), anul XX 16 pagini 2 lei
n Rãsvan Radu, Unicredit:

Reluarea creditãrii nu ar trebui
sã fie o sursã primarã de
creºtere economicã

PAGINA 15

n Traseismul politic a ajuns la cote
alarmante... pentru PDL

PAGINA 3

n Câteva consideraþii despre privatizarea
Cuprumin PAGINA 13

n “Consiliul Consultativ are
mandat opt luni ºi lucreazã
non-stop”

PAGINA 2

MARIO DRAGHI,
PREªEDINTELE BCE

Economia zonei
euro este supusã
riscului de scãdere
lBCE menþine dobânda
la nivelul minim record

Creºterea economiei zonei
euro s-a stabilizat la un nivel
redus, iar o redresare mode-

ratã este aºteptatã în acest an, a afir-
mat, ieri, Mario Draghi, preºedinte-
le Bãncii Centrale Europene (BCE),
avertizând însã cã “perspectivele
economice sunt supuse riscului de
scãdere”.

Oficialul BCE a menþionat cã eco-
nomia zonei euro se va redresa trep-
tat în 2012, dar acest proces va fi
afectat de tensiunile care se menþin
pe pieþele datoriilor din regiune. În
plus, evoluþia economiei uniunii mo-
netare ar putea avea de suferit ºi din
cauza preþurilor mari ale materiilor
prime, potrivit afirmaþiilor preºedin-
telui BCE.

Mario Draghi a mai spus cã rata
inflaþiei se va menþine la peste 2% în
2012. Conform estimãrilor sale, pre-
siunile inflaþioniste sunt limitate,
însã existã riscul creºterii preþurilor
de consum.

“BCE este pregãtitã sã intervinã
hotãrât ºi la timp dacã apare un po-
tenþial risc la adresa stabilitãþii preþu-
rilor pe termen mediu”, a precizat
preºedintele bãncii.

Rata anualã a inflaþiei în zona euro
a scãzut în martie la 2,6%, de la 2,7%
în februarie, conform estimãrii preli-
minare publicate recent de Oficiul
European de Statisticã (Eurostat).

ALINA VASIESCU
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