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CAZ DE BOALA VACII NEBUNE ÎN CALIFORNIA

UE nu suspendã importurile
de carne de vitã din SUA
l Preþul cãrnii de vitã s-a redresat, ieri, dupã un declin de aproape 3% în
ziua precedentã

Uniunea Europeanã, Mexi-
cul, Japonia ºi Taiwanul au
anunþat cã nu vor interzice

importurile de carne de
vitã din Statele Unite ale
Americii ºi nu îºi vor
schimba modalitãþile de
control sanitar la vamã,
chiar dacã recent a fost
descoperit un caz de “boa-
lã a vacii nebune” în Cali-
fornia, primul din ultimii
ºase ani.

Purtãtorul de cuvânt al
UE, Frederic Vincent, a
declarat cã blocul european
nu plãnuieºte sã ia vreo
mãsurã ca urmare a apari-
þiei acestui caz de encefalopatie
spongiformã bovinã. Totodatã, Mi-
noru Yamamoto, director în cadrul
Ministerului Agriculturii de la Tokyo,

responsabil cu sãnãtatea internaþio-
nalã a animalelor, a afirmat cã Japo-
nia nu va suspenda importurile de

carne de vitã din SUA, în condiþiile
în care livrãrile sunt fãcute în baza
unui cadrul legal acceptat, ce preve-
de cã boala vacii nebune nu a fost

eradicatã.
Tai Yu-yen, secretar ºef al Consi-

liului Agriculturii din Taiwan, a spus
cã restricþiile existente în
materie, în prezent, nu vor
fi modificate, iar Ministerul

Agriculturii din
Mexic a informat

cã va rãmâne ne-
schimbat comerþul cu

carne de vitã din SUA.
Cazul menþionat a fost

depistat la o fermã de lap-
te din centrul Californiei,
potrivit spuselor lui John
Clifford, responsabil cu
problemele veterinare în
cadrul Departamentului

Agriculturii din SUA.

ALINA VASIESCU

(continuare în pagina 5)
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Bãieþii deºtepþi, investigaþi
de Comisia Europeanã

Comisia Europeanã a iniþiat
cinci investigaþii aprofunda-
te distincte ca sã evalueze

dacã Hidroelectrica a încãlcat nor-
mele comunitare privind ajutorul de
stat, executivul UE arãtând cã sunt
indicii cã statul a influenþat compa-
nia sã încheie contracte de vânzare
ºi cumpãrare a energiei la preþuri
preferenþiale.

Autoritãþile europene precizeazã
într-un comunicat: “Comisia Euro-
peanã a iniþiat cinci investigaþii apro-
fundate distincte pentru a evalua
dacã Hidroelectrica, producãtorul
român de hidroenergie controlat de
stat, a achiziþionat sau a vândut ener-
gie electricã la tarife preferenþiale
mai multor comercianþi de energie
electricã, clienþi industriali ºi produ-
cãtori de energie, cu scopul de a fa-
voriza beneficiarii prin reducerea
costurilor lor de funcþionare, prin
creºterea veniturilor acestora sau
printr-o combinaþie a celor douã ele-
mente, astfel încãlcând normele UE
în materie de ajutoare de stat. (...)

Existã indicii potrivit cãrora statul ar
fi influenþat deciziile de a încheia
aceste contracte în condiþiile date”.

Contractele bilaterale de vânzare
a energiei au fost încheiate de Hidro-
electrica între 2001 ºi 2003, ºi expirã
în 2014, 2015 sau 2018.

ANA ZIDARU

(continuare în pagina 3)
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Jocul de la
Fondul Proprietatea
l O decizie la prima convocare, de ajutor la a doua convocarel Acþionarii
au aprobat diminuarea capitalului sociall Dividend de 0,03854 lei/acþiune

A
cþionarii Fondului Pro-
prietatea au þinut, ieri,
trei adunãri generale,
aprobând pe bandã ru-

lantã diminuarea capitalului social,
rãscumpãrarea a 8% din acþiunile
proprii, un dividend de 0,03854
lei/acþiune ºi reconfirmând toate de-
ciziile adoptate în AGA de la prelua-
rea mandatului de cãtre Franklin
Templeton, în 2010.

Înainte sã înceapã adunãrile gene-
rale extraordinarã ºi ordinarã pro-

gramate pentru ieri, acþionarii au þi-
nut a doua convocare a adunãrii ex-
traordinare din 4 aprilie, când rãmã-
sese restantã votarea propunerii de
diminuare a capitalului social.

Ieri, reducerea capitalului cu valoa-
rea acþiunilor rãscumpãrate anul tre-
cut, respectiv la 13,538 miliarde lei, a
fost aprobatã de acþionari, potrivit ra-
portului transmis bursei, cvorumul
ºedinþei fiind de aproximativ 45%.

Înainte de 4 aprilie, aceastã deci-
zie necesita un cvorum minim de

50%, însã la prima convocare a
AGEA (pe 4 aprilie), acþionarii au
decis schimbarea actului constitutiv,
prin scãderea acestei limite la 25%.

Avocatul Gheorghe Piperea susþi-
ne cã nu este legal ca Fondul Pro-
prietatea sã aplice decizia primei
convocãri AGAla a doua convocare,
pentru a vota ordinea de zi, din mai
multe motive.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 6)

DIN 2013,

Vom avea o bursã
a gazelor funcþionalã
pe platforma OPCOM

Vizita delegaþiei FMI ºi a
Bãncii Mondiale va aduce
schimbãri importante pe

piaþa noastrã de energie. La 1 ianua-
rie 2013, OPCOM (administratorul
pieþei noastre de electricitate) va
avea funcþionalã platforma
de tranzacþionare a gazelor
pe termen mediu ºi lung,
susþin surse din Ministerul
Economiei. O decizie ofi-
cialã în acest sens va fi
anunþatã în raportul final al
delegaþiei sositã luni la Bu-
cureºti, mai afirmã sursele
noastre.

Autoritãþile noastre au
analizat, în ultimele luni,
împreunã cu furnizorii pri-
vaþi ºi cu instituþiile interna-
þionale, încã douã variante
de lucru pentru înfiinþarea
bursei gazelor. O soluþie ar
fi fost ca Transgaz sã înfiinþeze un
operator al pieþei ºi sã punã la punct
platforma de tranzacþionare, aºa cum
a procedat, cu ani în urmã, Transe-
lectrica (în subordinea cãreia se aflã
OPCOM). O altã variantã analizatã a
fost ca societãþile private care acti-
veazã pe piaþa gazelor sã înfiinþeze
un operator independent.

Însã constituirea ºi modalitatea de
tranzacþionare a gazelor pe viitoarea
platformã administratã de OPCOM
este varianta care a primit bine-
cuvântarea furnizorilor privaþi din
þara noastrã dar ºi a instituþiilor inter-

naþionale, au mai precizat sursele
noastre. Dorinþa principalilor actori
ai pieþei gazelor de a tranzacþiona
centralizat derivã din cerinþele de
transparenþã din noul pachet legisla-
tiv adoptat de Comisia Europeanã

pentru sectorul energetic.
Un alt motiv pentru care pãrþile

implicate în acest proiect au agreat
ca OPCOM sã ofere ºi aceste servicii
necesare tranzacþionãrii gazelor este
rapiditatea implementãrii proiectu-
lui (existã deja mijloacele tehnice
necesare). Înfiinþarea OPCOM,
achiziþia platformei de tranzacþiona-
re ºi stabilirea regulilor pieþei au fost
posibile datoritã finanþãrii primite
din partea Bãncii Mondiale ºi a acce-
sãrii unor programe Phare.

ALINA TOMA VEREHA

Grecia a finalizat
schimbul de obligaþiuni
deþinute de creditorii
privaþi

Guvernul elen a finalizat schim-
bul de obligaþiuni de stat deþinute de
creditorii privaþi, oficialii ex-
primându-ºi mulþumirea faþã de re-

zultatele acestei
operaþiuni.

Ministerul de
Finanþe de la Ate-
na a anunþat cã au
fost preschimbate
obligaþiuni gu-
vernamentale în

valoare de aproximativ 199 miliarde
euro, adicã 96,9% din titlurile elene
în valoare de 205,5 miliarde de euro
eligibile, deþinute de bãnci, fonduri
de pensii ºi alþi creditori privaþi.

Germania a vândut
obligaþiuni la un
randament scãzut

Germania a plasat ieri obligaþiuni
pe 32 de ani, interesul investitorilor
fiind redus în condiþiile în care ran-
damentul titlurilor se aflã la un nivel
scãzut.

Guvernul de la Berlin a vândut
obligaþiuni de 2,4 miliarde euro, sub
þinta de trei miliarde euro avutã în
vedere. Statul a plasat obligaþiunile
la un randament mediu de 2,41%,
faþã de 2,62% la licitaþia similarã din
ianuarie.

UE va lansa negocierile
cu Ungaria pentru
acordul de sprijin

Uniunea Europeanã (UE) este
gata sã lanseze discuþiile cu Ungaria
pe marginea pachetului financiar de
sprijin, dupã ce Budapesta a promis
sã restabileascã independenþa bãncii
centrale, aspect care a generat dispu-
te între cele douã pãrþi.

Budapesta a solicitat sprijin finan-
ciar de la UE ºi FMI în noiembrie
anul trecut, însã cele douã instituþii
au refuzat sã lanseze negocierile ofi-
ciale din cauza temerilor generate de
schimbãrile din sistemul legal al
Ungariei.

Spania îºi va acoperi
necesitãþile de finanþare
din 2012

Trezoreria Spaniei nu va avea pro-
bleme în acoperirea necesitãþilor de

finanþare pentru
restul anului, în
pofida creºterii
costurilor împru-
muturilor, potri-
vit afirmaþiilor lui
Jose Manuel
Gonzalez Paramo

(foto), membru în consiliul guverna-
torilor Bãncii Centrale Europene
(BCE). Oficialul de la Madrid a
spus, citat de cotidianul Expansion,
cã Trezoreria a realizat deja 50% din
emisiunile de obligaþiuni planificate
pe termen mediu ºi lung.

Marea Britanie, din nou
în recesiune

Economia Marii Britanii a scãzut
în mod neaºteptat în trimestrul întâi
din acest an, pe fondul declinului
sectorului construcþiilor, þara con-
fruntându-se cu a doua recesiune de
la criza financiarã din 2008.

(Citiþi articolul integral în pag. 16)
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Mark Mobius: Declanºarea
investigaþiei CE
referitoare la contractele
cu “bãieþii deºtepþi” este
o ºtire foarte bunã
Declanºarea investigaþiei Comisiei

Europene cu privire la contractele cu

“bãieþii deºtepþi” încheiate de Hidro-

electrica este o ºtire foarte bunã, de-

oarece aceastã mãsurã reprezintã

un pas semnificativ cãtre reforma-

rea întregului sector ºi va avea un

efect pozitiv pentru România, a de-

clarat, ieri, Mark Mobius, executive

chairman, Templeton Emerging

Markets Group.

(continuare în pagina 3)

Litigiile (n.r. cu

Ioana Sfîrãialã)

creeazã costuri

pentru acþionari ºi sunt

o pierdere de timp”,

a declarat

Grzegorz Konieczny.


