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DUPÃ CE A FOST CONDAMNAT LA UN AN ªI JUMÃTATE
DE ÎNCHISOARE,

Carabulea a demisionat de la
Banca Comercialã Carpatica
l Nicolae Petria este noul preºedinte al bãncii

Ilie Carabulea, preºedintele Con-
siliului de Supraveghere al Bãn-
cii Comerciale Carpatica (BCC)

ºi deþinãtorul holdingului “Atlassib”
Sibiu, a fost condamnat la un an ºi
jumãtate de închisoare cu executare,
de cãtre Înalta Curte de Casaþie ºi
Justiþie, în dosarul “Apostu”, sentin-
þa fiind definitivã.

Ca urmare a deciziei instanþei su-
preme, Ilie Carabulea a demisionat,
ieri, din funcþia de preºedinte ºi mem-
bru al Consiliului de Supraveghere al
BCC, în locul sãu fiind ales Nicolae
Petria, potrivit unui comunicat al bãn-
cii. Adunarea Generalã a Acþionarilor
urmeazã sã fie convocatã pentru com-
pletarea componenþei Consiliului.

Ilie Carabulea a fost judecat, în ca-
litate de asociat ºi administrator al
unor companii din cadrul Atlassib
Holding Sibiu, pentru dare de mitã ºi

cumpãrare de influen-
þã, alãturi de Sebastian
Dumitru Cârstea - di-
rector la Liceul Carol I
din Sibiu ºi Mihaela
Izabela Cârstea, acu-
zaþi de fals material în
înscrisuri oficiale, uz
de fals, complicitate la
infracþiunea de dare de
mitã, ºi de Nicolae
Boþa, acuzat de dare de
mitã.

Potrivit rechizitoriu-
lui, în septembrie 2010,
Florin Apostu, la acea datã ºef al Par-
chetului Judecãtoriei Sibiu, a primit
de la Carabulea contravaloarea unei
revizii auto în sumã de 4.000 lei pen-
tru a-l sprijini în promovarea unui re-
curs în interesul legii, lãsându-l sã
creadã cã are influenþã asupra procu-

rorului general al
României. Revizia a
fost facturatã între
Star Motors Sibiu ºi
Atlassib Sibiu, ambe-
le aparþinând lui Ilie
Carabulea.

În perioada 2006 -
octombrie 2010, Apos-
tu a folosit în mod ex-
clusiv ºi consecutiv
douã autoturisme mar-
ca Audi A8 ºi VW
Passat achiziþionate în
baza unui contract de

leasing financiar între Atlassib Lea-
sing IFN ºi Intermedia, ambele socie-
tãþi fiind membre ale holdingului
Atlassib, condus de Ilie Carabulea.

ELENA VOINEA

(continuare în pagina 2)
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Internaþionalizarea afacerii –
principalul pilon strategic de
dezvoltare al Antibiotice SA Iaºi

Unul dintre pilonii
strategici de dez-
voltare pentru SC

Antibiotice SA este interna-
þionalizarea afacerii. Expor-
tul trebuie sã ajungã la fina-
lul perioadei 2012-2016 la
peste 25 de milioane de
euro, astfel încât Antibioti-
ce sã intre în rândul compa-
niilor care depãºesc o cifrã
de afaceri de 100 de milioa-
ne de euro pe an, afirmã
Ioan Nani, directorul gene-
ral al producãtorului ieºean
de medicamente.

Compania ieºeanã a
încheiat anul trecut cu un profit brut
cu 43% superior celui înregistrat în
anul 2010, iar valoarea cifrei de afa-
ceri a crescut cu 15%, în condiþii de
piaþã dificile pentru producãtorii de
medicamente generice. Cu toate
acestea, Antibiotice SA îºi propune
ºi pentru acest an creºteri ale cifrei de
afaceri ºi profitului, în paralel cu in-

tensificarea eforturilor investiþiona-
le, “pentru ca atunci când piaþa se va
reaºeza, Antibiotice sã se regãseascã
printre învingãtori”, dupã cum susþi-
ne Ioan Nani. n

EXCLUSIV

Bursa noastrã de energie
va avea acþionariat privat

OPCOM, operatorul care ad-
ministreazã piaþa noastrã de
electricitate, va avea, peste

doi-trei ani, acþionariat privat, ne-au
declarat surse din Ministerul Econo-
miei. Proiectul urmeazã sã fie apro-
bat de FMI, Comisia Europeanã ºi
Banca Mondialã, la finele misiunii
care a început în aceastã sãptãmânã.
Sursele noastre mai spun cã ºi ope-
ratorii privaþi din domeniul energe-
tic sunt de acord cu acest proiect,
motiv pentru care au agreat
ca OPCOM sã gãzduiascã
ºi platforma de tranzacþio-
nare centralizatã a gazelor.

Astfel, autoritãþile noas-
tre urmeazã sã îºi ia angaja-
mentul, în faþa instituþiilor
financiare internaþionale,
ca începând cu 2014 statul
sã nu mai deþinã poziþia ma-
joritarã în acþionariatul
OPCOM. Potrivit surselor
menþionate, la aceastã datã,
proiectul prevede trecerea
companiilor Transelectrica ºi Trans-
gaz din subordinea Ministerului
Economiei în cea a altui minister
(precum cel al Finanþelor, Dezvoltã-
rii sau Mediului). Dar în subordinea
Ministerului Economiei va rãmâne
OPCOM. Astfel, acþionarii bursei
noastre de energie vor fi Transelec-
trica ºi Ministerul Economiei. La
începutul anului viitor, când se pre-
supune cã va deveni funcþionalã
platforma de tranzacþionare a gaze-
lor în cadrul OPCOM, în acþionaria-
tul operatorului pieþei de energie va
intra ºi Transgaz.

Ulterior, Ministerul Economiei îºi
va înstrãina treptat participaþia cãtre
operatori privaþi (pot fi ºi alte burse
de energie ºi instituþii finanþatoare).
În final, (la nivelul anilor
2014-2015), operatorul bursei noas-
tre de energie va avea un acþionariat
diversificat. Conform practicii inter-
naþionale, un acþionar nu va putea
deþine mai mult de 5% din bursa
noastrã de energie. Sursele citate mai
susþin cã jumãtate din acþionari vor

proveni din domeniul energiei elec-
trice ºi cealaltã jumãtate din dome-
niul gazelor naturale.

Pieþele de echilibrare vor rãmâne,
însã, la transportatorii de energie ºi
de gaze naturale.

Ideea unei burse de energie cu ac-
þionariat privat ºi care sã tranzacþio-
neze centralizat electricitate ºi gaze
naturale este un deziderat mai vechi
al autoritãþilor noastre, care au fost
susþinute puternic de Banca Mondia-
lã la nivelul anilor 2000.

ALINA TOMA VEREHA

BURSA DIN VARªOVIA
JOACÃ DUR PENTRU
FONDUL
PROPRIETATEA

Depozitarul
polonez
pregãteºte
o conexiune
indirectã
cu Bucureºtiul

Fondul Proprietatea ar putea ajun-
ge sã fie listat la Varºovia chiar ºi
fãrã avizele autoritãþilor pieþei din
România, ocolindu-le.

Depozitarul polonez este aproape
de finalizarea unei înþelegeri cu o

bancã custode
din România,
astfel cã va avea
o legãturã indi-
rectã la Depozi-
tarul Central, po-
trivit Iwonei Sro-
ka preºedintele
KDPW, depozi-
tarul polonez.

“Legãtura noastrã (interconectarea)
cu Depozitarul Central din Bucureºti
va fi o legãturã indirectã, via o bancã
custode, exact aºa cum avem cu depo-
zitarul bulgar”, ne-a spus Iwona Sro-
ka. Aceasta nu a dorit sã menþioneze
numele bãncii, urmând sã îl facã pu-
blic dupã finalizarea înþelegerii.

Practic, investitorii vor putea alege
sã îºi þinã acþiunile FP la banca cus-
tode, care le poate lista la Varºovia.

Interconectarea celor doi depozi-
tari este condiþia esenþialã pentru lis-
tarea secundarã a Fondului Proprie-
tatea la Varºovia, aprobatã recent de
acþionari.

ADINA ARDELEANU
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n George Georgakopoulos:
"Ne aºteptãm la o uºoarã creºtere"
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n Franklin Templeton are investiþii de 80
milioane de dolari în România PAGINA 14

Urmãtoarea ediþie
a ziarului “BURSA”

va apãrea joi,
3 mai 2012

Citiþi, în pagina 13, interviul
integral cu domnul Ioan Nani.

Ioan Nani

Scandal la AGA SIF Transilvania
l Frãþilã cere tragerea la rãspundere a preºedintelui societãþii pentru management defectuos l Fercalã îl
acuzã pe fostul arbitru cã încearcã sã îl ºantajeze l Dividend de ºase ori mai mare

A d u n a r e a G e n e r a l ã a
Acþionarilor SIF Transil-
vania, care a avut loc ieri,

s-a lãsat cu scandal între conduce-
rea societãþii de investiþii finan-
ciare ºi echipa omului de afaceri
Constantin Frãþilã, fost arbitru de
fotbal, care a solicitat tragerea la
rãspundere a preºedintelui Mihai
Fercalã pentru management de-
fectuos.

„Punctul meu de vedere este cã,
cel puþin în Constanþa, unde am in-
formaþii, administrarea pe care o
face (n. red. – SIF Transilvania)
prin reprezentanþi, dar prin semnã-

tura preºedintelui, este una total
inadecvatã”, spune Frãþilã, dând
exemplul companiei Euxin, care
are 19 angajaþi, ºi unde SIF-ul ar fi
solicitat numirea unui Consiliu de
Administraþie format din cinci
membri. „Cinci ori 1.500 de lei…
Vã daþi seama ce costuri sunt…”, a
spus fostul arbitru, care se plânge
cã a fost scos din CA-ul companiei,
adãugând: “M-au scos, i-am dat în
judecatã ºi am câºtigat ºi trebuie sã
îmi plãteascã societatea vreo 500
de milioane. Dar nu îmi plãteºte so-
cietatea, tot eu îmi plãtesc, pentru
cã eu am 3,2% aproximativ din SIF

3 ºi e ca ºi cum îmi dau propria so-
cietate în judecatã sã îmi iau banii.
Cred cã sunt ºi cel mai mare acþio-
nar din SIF 3”.

Un alt exemplu dat de fostul ar-
bitru este compania Utilaj Greu,
unde „existã un coleg de facultate
care a fost auditor financiar ºi
care a încasat fraudulos de la Con-
siliul de Administraþie numit de
SIF Transilvania o sumã de 250
de milioane de lei - 50 i-a adus
înapoi, 200 nu a vrut sã îi mai
aducã”.

“Am cerut convocarea AGA, s-a
convocat, iar domnul Fercalã a zis

cã aceºti bani sã-i trecem pe costuri.
Eu o consider gestiune frauduloa-
sã”, a continuat omul de afaceri. Un
alt exemplu este compania SCUT
SA, unde conflictul dintre cele douã
pãrþi e ceva mai vechi, domnul Frã-
þilã acuzând cã “ºi-au dat dividende
necuvenite”. “Aceºti bani se vor
trece pe pierdere pentru cã s-au pre-
scris”, ar fi spus Mihai Fercalã,
dupã ce Frãþilã a fãcut plângere pe-
nalã.

OVIDIU VRÂNCEANU,
Braºov

(continuare în pagina 5)Mihai Fercalã

Constantin Frãþilã

NICOLAE VASILESCU,
CASA ROMÂNO-CHINEZÃ

Pe ºest, UE
cãtre statele
membre:
“Lãsaþi-o mai
moale cu China!”

U
niunea Europeanã reco-
mandã tacit statelor
membre sã aibã mai puþi-
ne relaþii economice cu

China, potrivit lui Nicolae Vasilescu,
preºedintele Casei Româno-Chineze.

Domnia sa ne-a declarat, în cadrul
unui interviu: “Una dintre probleme-
le cu care se confruntã investitorii
chinezi, politic vorbind, este reco-
mandarea tacitã de pe la recepþiile ºi
cancelariile UE, care s-ar traduce
«mai uºor cu China, sã ne ajutãm
între noi». Unele þãri þin cont mai
mult de acest lucru, altele mai puþin.
Noi am ales sã þinem cont foarte
mult”.

Domnul Vasilescu susþine cã auto-
ritãþile noastre nu acordã atenþie oa-
menilor de afaceri care vin sã dez-
volte afaceri la noi: “Preºedintele
unei companii foarte mari producã-

toare de autoturisme din China a ve-
nit, într-o delegaþie, în România, a
stat într-un hotel din Bucureºti aproa-
pe o sãptãmânã pentru a fi primit de
cineva din Guvern, dar a stat degea-
ba. Nimeni din Executiv nu i-a pri-
mit pe aceºti investitori, care, ulte-
rior, au plecat în Bulgaria, unde i-a
primit ºi premierul, ºi preºedintele,
ºi acum, la 60 de km de graniþa cu
România, este o investiþie incredibil
de mare, cu 3000 de locuri de muncã.
Noi nu am fost în stare sã-i primim la
o discuþie”.

Obþinerea vizelor este un alt ob-
stacol care stã în calea investitorilor
interesaþi sã-ºi dezvolte afacerile pe
piaþa noastrã, ne-a mai spus Nicolae
Vasilescu. Potrivit domniei sale,
anul trecut, în timp ce statul român a
dat 11.000 de vize pentru chinezi,
Ungaria a acordat 114.000 de vize:

“Acest lucru înseamnã cã ungurii
sunt foarte permisivi pentru chine-
zii care vor sã investeascã. Politica
noastrã de vize este una foarte re-
strictivã. Sigur cã existã «recoman-
dãri» în acest sens la nivelul Uniunii
Europene, fiind stat care vrem sã in-
trãm în Schengen. În mod normal,
graniþa noastrã trebuie sã fie foarte

bine securizatã, însã nici chinezii
care au vizã Schengen nu intrã în
România”.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 3)

China crediteazã cu zece miliarde dolari proiecte din
Europa Centralã ºi de Est

China a deschis o linie de credite de zece miliarde dolari pentru proiecte de coo-
perare cu statele din Europa Centralã ºi de Est, a anunþat, ieri, la Varºovia, pre-
mierul chinez Wen Jiabao, potrivit agenþiilor internaþionale de presã: “În vede-
rea aprofundãrii cooperãrii între þãrile ºi regiunile noastre, guvernul chinez a de-
cis deschiderea unei linii de credite specialã în valoare de zece miliarde dolari,
destinatã sprijinirii proiectelor de cooperare din domeniile infrastructurilor, noi-
lor tehnologii ºi economiei verzi”. Cele douã pãrþi ar trebui sã îºi extindã nivelul
de cooperare, sã perfecteze mecanismul de cooperare ºi sã asigure un funda-
ment solid pentru cooperare, a subliniat Wen Jiabao.
Oficialul chinez a anunþat ºi crearea unui fond chino-central-european pentru
promovarea investiþiilor: “China va crea, de asemenea, un fond chino-cen-
tral-european pentru cooperarea în domeniul investiþiilor. Obiectivul nostru
este sã colectãm într-o primã etapã 500 de milioane de dolari”.
Domnia sa a mai subliniat cã Republica Popularã Chinezã îºi va invita compa-
niile sã creeze zone tehnologice ºi economice în þãrile central-europene, în ur-
mãtorii cinci ani.

Citiþi, în pagina 4, întregul
interviu cu Nicolae Vasilescu.

Ilie Carabulea a fost

judecat pentru dare

de mitã ºi cumpãrare

de influenþã.

Iwona Sroka


