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Franþa a vândut
obligaþiuni de peste
8 miliarde euro

Franþa a vândut, ieri, obligaþiuni
de 8,44 miliarde euro, sumã apropia-
tã de þinta maximã avutã în vedere: 7
– 8,5 miliarde euro. Cererea a fost de
2,65 ori mai mare decât oferta.

Banca Angliei menþine
dobânda ºi programul
de achiziþii de active

Banca Angliei (BoE) a decis, ieri,
sã menþinã dobânda de referinþã la
nivelul minim record de 0,5%, con-
form aºteptãrilor analiºtilor. Totoda-
tã, banca a menþinut programul de
cumpãrare de active de 325 miliarde
lire sterline (511 miliarde dolari), ca
parte a eforturilor de susþinere a re-
dresãrii fragile a economiei Marii
Britanii.

Matolcsy: Ungaria
ar trebui sã taxeze
tranzacþiile financiare

Sistemul fiscaldinUngariaar trebui
sã includã ºi o taxã pe tranzacþii finan-
ciare, conform ministrului Economiei
de la Budapesta, Gyorgy Matolcsy.

Într-un editorial publicat în sãptãmâ-
nalul Heti Valasz, oficialul maghiar a
afirmat: “Nu existã o taxã pe tranzacþii
financiare în sistemul fiscal, iar povara
taxãrii ar trebui transferatã spre tran-
zacþii ºi consum; ar trebui introdusã o
taxã pe tranzacþii financiare”.

Ministrul a mai spus cã ar trebui
aplicate cinci niveluri de TVA, de
5%, 15%, 20%, 25% ºi 30%, adã-
ugând însã cã UE nu va permite acest
lucru acum. (V.R.)

GRAM AUR = 174,2272 RON FRANC ELVEÞIAN = 3,6426 RON EURO = 4,3730 RON DOLAR = 3,3467 RON

Francul s-a apreciat pentru
prima oarã peste limita
impusã de Elveþia
l Banca centralã elveþianã a intervenit, cumpãrând
euro, potrivit traderilor

Francul elveþian s-a apreciat
ieri în raport cu moneda uni-
cã europeanã, pe piaþa ex-

ternã, ajungând sub 1,20 unitãþi/
euro pentru prima oarã dupã luna
septembrie 2011, când banca cen-
tralã a Elveþiei a impus aceastã li-
mitã.

Cursul a urcat
la 1,1990 franci/
euro în prima
parte a zilei, însã ulterior, la ora
13.00 (ora Londrei), a revenit la
1,20215 franci/euro. Cursul atins
joi este cel mai ridicat din ultimele
ºapte luni. Francul s-a apreciat ieri
pentru a doua zi consecutiv, pe fon-
dul temerilor legate de agravarea
crizei din zona euro, în condiþiile în
care au scãzut obligaþiunile Spaniei
ºi Franþei.

Banca centralã a Elveþiei (SNB) a
stabilit, în 6 septembrie 2011, un
prag limitã pentru franc, dupã ce
aprecierea acestei monede pânã
aproape de pari tate cu euro
(1,00749 unitãþi/euro) a afectat pu-
ternic exporturile þãrii. Investitorii

îºi cresc deþine-
rile în franci în
perioade de vo-
latilitate, mone-

da elveþianã fiind consideratã un
plasament sigur.

Traderii de pe piaþa valutarã au de-
clarat cã Banca Naþionalã a Elveþiei
a cumpãrat euro, ieri, intervenind
dupã ce francul s-a apreciat la
1,1990 unitãþi/euro.

ALINA VASIESCU
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Contractul pentru vânzarea
Cupru Min va fi semnat astãzi
ALINA TOMA VEREHA

C
ontractul pentru vânzarea
Cupru Min Abrud cãtre
Roman Copper Corp. va
fi semnat astãzi ºi va fi fã-

cut public sãptãmâna viitoare, ne-a
declarat Florin Vlãdan, directorul
general al Oficiului Participaþiilor
Statului (OPSPI). Acest contract
prevede obligaþii investiþionale de
mediu ºi în retehnologizãri, pe care
investitorul va trebui sã le respecte
pentru a dezvolta procesul de pro-
ducþie.

Domnul Vlãdan ne-a spus cã inves-
tiþiile necesare la Cupru Min sunt în
valoare de 100 milioane de euro (me-
diu, modernizãri ºi retehnologizãri)
pentru ca investitorul sã poatã face o
exploatare a resurselor la un randa-
ment mult mai bun. Aceste investiþii
pot fi efectuate în maxim un an.

Roman Copper Corp. a câºtigat, la
începutul sãptãmânii trecute, licita-
þia organizatã de OPSPI pentru
vânzarea pachetului integral de ac-
þiuni la Cupru Min Abrud, la preþul
de 200,77 milioane euro, de 3,5 ori
peste preþul de pornire a licitaþiei, de
57,3 milioane euro. Pentru încheie-
rea tranzacþiei este necesar avizul
Consiliului Concurenþei, într-un ter-
men de pânã la 90 de zile de la înche-
ierea contractului. Dupã avizul Con-
siliului Concurenþei, “Roman Cop-
per” trebuie sã transfere OPSPI
suma de 200,77 milioane de euro în
cel mult 30 de zile.

Sorin Gãman, director în cadrul

Ministerului Economiei, a declarat,
ieri, într-un forum Focus Energetic,
cã valoarea zãcãmântului de cupru
de la Roºia Poieni este estimatã, teo-
retic, la 13-14 miliarde de euro (pen-
tru o cantitate totalã de un miliard de
tone de minereu). Domnia sa a preci-
zat: “În cadrul privatizãrii nu s-au
înstrãinat resursele de la Roºia Poieni.
A fost înstrãinat doar dreptul de ex-
ploatare. Din aceastã valoare totalã a
zãcãmântului trebuie scãzute cheltu-
ielile de extracþie ºi de procesare.
Este simplist sã spui cã profitul com-
paniei este egal cu valoarea teoreticã
a zãcãmântului. Cheltuielile nu le
poate anticipa nimeni în afarã de
companie, iar profitul este imposibil
de estimat. Redevenþa pe care o va

încasa statul din concesiune este de
4% din minereul valorificat de Cu-
pru Min”.

În 2011, Cupru Min a extras douã
milioane de tone de minereu, din
care s-au obþinut 6.300 de tone de
metal.

Florin Vlãdan a mai precizat, pen-
tru ziarul BURSA: “Chiar dacã cei
de la Roman Copper vor decide sã
vândã afacerea altei companii, noul
investitor va trebui sã respecte con-
tractul pe care îl vom semna mâine
(n.r. astãzi). Oricum fãrã investiþiile
de mediu ºi fãrã retehnologizãri ex-
ploatarea cuprului nu este rentabilã”.

Sorin Gãman a mai declarat cã so-
cietatea Cupru Min ar fi înregistrat
pierderi dacã investea în decoperta-

rea necesarã exploatãrii: “Cupru
Min era pe pierdere dacã fãcea inves-
tiþiile în decopertare. În 2011 a înre-
gistrat un profit de conjuncturã”.

Ungureanu:
“Cumpãrãtorul Cupru Min
poate vinde mai departe”

Cupru Min a fost vândutã de stat
deoarece este o companie complet
neprofitabilã, iar o investiþie de mi-
liarde de euro din partea statului pen-
tru revitalizarea acesteia ar fi creat
un deficit enorm, cumpãrãtorul
având ºi posibilitatea de a vinde uni-
tatea mai departe, a afirmat premie-
rul Mihai Rãzvan Ungureanu.

(continuare în pagina 11)

Ungurii au vândut
MKB Romexterra Bank
lFiul celui de-al nouãlea bogãtaº al lumii controleazã compania cumpãrãtoare

MKB Bank a semnat, ieri, cu
un consorþiu de investitori
susþinut de “PineBridge

Investments” un acord pentru vânza-
rea MKB Romexterra Bank, filiala de
la noi a grupului ungar, potrivit unui
comunicat de presã. Investitorii au ne-
gociat pentru un pachet de acþiuni de
92,4% din subsidiara localã.

Strategia de exit a grupului ungar
MKB din acþionariatul instituþiei de
credit de la noi trebuia realizatã pânã
în anul 2013, potrivit unui raport pe
2010 al grupului.

“PineBridge Investments” este o
companie de administrare a active-
lor, deþinutã de cãtre o subsidiarã a
“Pacific Century Group” (PCG), un
grup investiþional privat asiatic. Îna-
inte sã fie vândutã cãtre “PCG” în
mai 2010, a fost parte a diviziei de
consultanþã de investiþii ºi adminis-
trare a activelor “American Interna-

tional Group” (AIG).
PCG a fost înfiinþatã în anul 1993 ºi

este controlatã de cãtre Richard Li, fiul
cel mic al lui Li Ka-Shing, unul dintre
cei mai bogaþi oameni din lume.

Richard Li, care are o avere de 1,3
miliarde dolari, potrivit Forbes, a

cumpãrat “PineBridge Investments”
de la “AIG” pentru aproximativ 500
milioane dolari. Richard Li are dublã
cetãþenie, canadianã ºi a statului
Hong Kong, ºi este reprezentant al
acestuia din urmã în Consiliul Con-
sultativ de Afaceri al Organizaþiei de
Cooperare Economicã a Asiei Paci-
fic (APEC).

Li Ka-Shing ocupã poziþia a noua
în clasamentul “Forbes” al celor mai
bogaþi oameni din lume, cu o avere
estimatã la 25,5 miliarde dolari.

Companiile pe care le deþine re-
prezintã 15% din capitalizarea bur-
sei de la Hong Kong. Revista ameri-
canã îl mai plaseazã pe locul 44
într-un top al celor mai puternici oa-
meni din lume.

ELENA VOINEA,
ALEXANDRU SÂRBU
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CNH ºi
Termoelectrica
vor scãpa de
datorii

Dupã ce Guvernul a decis
convertirea datoriilor CFR
în acþiuni, alþi doi mari da-

tornici la bugetul de stat se pregã-
tesc sã scape de creanþe în cursul
acestui an. Compania Naþionalã a
Huilei (CNH) ºi Termoelectrica vor
scãpa de datoriile istorice în urma
restructurãrii sectorului energetic.

Constantin Jujan, directorul gene-
ral al CNH, a declarat, ieri, în cadrul
unui forum “Focus Energetic”: “Mi-
nele neviabile - Petrila, Paroºeni ºi
Uricani - se vor constitui într-o com-
panie separatã de CNH. Data înfiin-
þãrii noii companii este 1 iunie 2012.
Activele acestei noi companii vor fi
date în platã cãtre ANAF, dupã care
vor fi încredinþate spre administrare
Ministerului Economiei. Minele vor
fi închise pânã în 2018. Restul mine-
lor viabile – Lonea, Livezeni, Vul-
can ºi Lupeni - vor face parte, prin
fuziune, din viitorul Complex Ener-
getic Hunedoara. Fuziunea va avea
loc în a doua jumãtate a anului. Prac-
tic, CNH va fi golitã de active ºi va
intra în faliment”.

Un procedeu similar va fi aplicat ºi
în cazul Termoelectrica, societate din
care vor fi desprinse activele viabile
(centraleleelectricede laGalaþi ºiBrã-
ila, unde pot fi construite unitãþi noi).
Astfel, societatea va intra în lichidare,
iar activele neviabile vor fi închise.

Pânã la finele anului trecut, CNH
a cumulat datorii istorice de circa pa-
tru miliarde de lei, iar Termoelectri-
ca (inclusiv filialele) - de câteva sute
de milioane de lei. (A.T.)
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Marþi, ziua
decisivã
pentru Rasdaq

CNVM ºi-a programat pentru
ma r þ i d u p ã - a mi a z ã sã
tranºeze destinul pieþei Ras-

daq, potrivit comisarului Lorand
Kralik.

Un proiect de instrucþiune al Co-
misiei Naþionale a Valorilor Mobi-
liare, care prevede mutarea emitenþi-
lor de pe Rasdaq pe sistemul alterna-
tiv de tranzacþionare (ATS) al Bursei
de Valori Bucureºti, a fost în dezba-
tere publicã pânã pe 3 aprilie.

Lorand Kralik ne-a declarat: “Co-
misia a primit 13 propuneri din piaþã
pe marginea proiectului ºi dorim sã
le analizãm pe toate pe îndelete. De
aceea, ne-am propus ca votul final sã
îl dãm marþi”.

Pe lângã observaþiile transmise de
Asociaþia Investitorilor pe Piaþa de
Capital ºi de casa de avocaturã Duþes-
cu, a mai fost primitã o sesizare ºi din
partea SIF Oltenia. Lorank Kralik
ne-a precizat cã CNVM va analiza ºi
sugestiile primite dupã expirarea ter-
menului anunþat.

“Dorim sã analizãm foarte bine
toate observaþiile pieþei, pentru a nu
fi nevoiþi sã modificãm ulterior in-
strucþiunea. Totuºi, eu sper ca marþi
sã rezolvãm aceastã problemã o datã
pentru totdeauna”.

Comisia a primit o propunere ºi din
partea Bursei de Valori Bucureºti.

Reprezentanþii BVB îºi doresc
clarificarea “problemei” Rasdaq so-
licitând CNVM sã stabileascã, defi-
nitiv, statutul acestei pieþe.

ADINA ARDELEANU
CRÃIÞA SIMIONESCU
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