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Banca Transilvania intrã
în acþionariatul SSIF Broker
Banca Transilvania (TLV) a

intrat în acþionariatul Socie-
tãþii de Servicii de Investiþii

Financiare (SSIF) Broker (BRK)
dupã ce obþinut, pe 8 mai, 23,4 mi-
lioane de acþiuni ale compa-
niei, reprezentând 6,9091%
din capitalul social al aceste-
ia, potrivit unui raport emis,
ieri, Bursei de Valori Bucu-
reºti (BVB).

Banca Transilvania solicita,
pe 26 ianuarie, BVB sã deru-
leze, pe piaþa POFSV (opera-
þiuni speciale), vânzarea spe-
cialã la ordin a 23,4 milioane
de acþiuni BRK aparþinând lui
Ioan Gheorghe Carþis, pe care îl
executa silit.

IoanCarþiºdeþinea8,25%dintitlurile
SSIF Broker, fiind al doilea acþionar
ca mãrime al companiei, astfel cã, în
urma transferului de proprietate,
participaþia sa ar fi de 1,34%.

Carþiº a contractat în luna septem-
brie din 2008 un credit de la Banca

Transilvania pe care l-a gajat inclu-
siv cu un pachet de 15,5 milioane de
titluri BRK, precum ºi cu banii exis-
tenþi din contul curent deschis la
bancã, potrivit datelor Arhivei Elec-

tronice de Garanþii Reale Mobiliare.
Calculat la preþul de la Bursã de la

data transferului cãtre Banca Tran-
silvania, pachetul preluat era evaluat
la 2,3 milioane lei (536.000 de euro),
iar în funcþie de cea mai recentã cota-
þie de la bursã valoarea este de 2,1
milioane lei (484.000 de euro).

SSIF Broker, singura societate de

brokeraj listatã la Bursa de la Bucu-
reºti, a înregistrat, în primele trei luni
ale acestui an, un profit de 4.251.779
lei, în urcare cu 86% faþã de realizã-
rile obþinute în aceeaºi perioadã a

anului precedent. Cifra de afa-
ceri a scãzut cu 10,7%, atât pe
fondul diminuãrii comisioane-
lor medii de tranzacþionare cât
ºi ca urmare a reducerii cu
2,8% a rulajelor tranzacþiilor
clienþilor derulate prin inter-
mediul SSIF Broker pe piaþa
acþiunilor de la Bucureºti faþã
de aceeaºi perioadã a anului
trecut.

SIF Muntenia este cel mai
mare acþionar al SSIF Broker, cu o
deþinere de 12,53%. În acþionariat se
mai regãseºte ºi firma de transport
“Intervalco” Baia Mare, cu 5,21%.

În ºedinþa de tranzacþionare de
ieri, acþiunile SSIF Broker au urcat
cu 8,93%, pânã la 0,1 lei/acþiune.

ALEXANDRU SÂRBU

Vineri, 25 mai 2012, nr. 97 (4705), anul XX 16 pagini 2 lei

Doi acþionari ai
SIF Muntenia au
solicitat revocarea
Consiliului
Reprezentanþilor

Doi acþionari ai SIF Munte-
nia au cerut ieri completa-
rea ordinii de zi a Convoca-

torului pentru AGA din 6/7 iulie,
cerând revocarea membrilor Consi-
liului Reprezentanþilor ºi au avansat
nominalizãri pentru acest Consiliu,
potrivit unui raport transmis Bursei.

Ziarul BURSA a anunþat încã de
ieri cã, deºi SIF 4 a convocat AGA
pentru distribuirea unui dividend
mai mare, unii acþionari vor înscrie
pe ordinea de zi revocarea actualului
comitet al reprezentanþilor acþionari-
lor ºi alegerea unuia nou, care sã aibã
mandate speciale.

Solicitarea a fost avansatã de
omul de afaceri Gheorghe Iaciu, pa-
tronul complexului comercial Do-
raly, care deþine 4,01% din capital, ºi
ING International Romanian Equity
Fund, care are o participaþie de
0,99% din acþiuni.

Lista de candidaþi propuºi pentru
funcþia de membru al Consiliului
Reprezentanþilor Acþionarilor SIF
Muntenia conþine 11 nume.
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Leul, la un nou minim
istoric faþã de euro

Leul a ajuns, ieri, la un nou re-
cord faþã de euro. Banca Na-
þionalã a României (BNR) a

anunþat, ieri, un curs de referinþã de
4,4662 lei/euro, mai mare cu 0,75
bani faþã de nivelul istoric înregis-
trat în ºedinþa precedentã.

Pe piaþa interbancarã, moneda eu-
ropeanã a sãrit, în cursul dimineþii,
de 4,47 lei, ajungând la
4,4730 lei, ulterior cotaþiile
coborând spre 4,46 lei. În
jurul orei 16:30, euro era
cotat la 4,4666 - 4,4680 lei, aproape
de nivelul de la deschidere, de
4,4660 - 4,4690 lei/euro.

Unii dealeri nu exclud intervenþii-
le indirecte ale Bãncii Centrale, pen-
tru susþinerea monedei naþionale.

“O revenire recentã a monedelor
din regiune s-ar putea sã favorizeze
leul, însã, judecând dupã episoadele
din trecutul apropiat, pare probabil
cã în cel mai bun caz va urma o co-
recþie limitatã”, se aratã într-un ra-
port al ING Bank.

Euro nu este singura monedã care

câºtigã teren în raport cu leul, dolarul
american ºi francul înregistrând, de
asemenea, aprecieri semnificative
faþã de leu.

Dolarul american a crescut, ieri, la
cursul Bãncii Centrale cu 2,66 bani,
pânã la 3,5538 lei/dolar. Acesta re-
prezintã cel mai ridicat nivel din 30
iunie 2010, când moneda americanã

s-a situat la 3,5617 lei/do-
lar.

Francul elveþian s-a
apreciat în raport cu mone-

da naþionalã pânã la 3,7195 lei/franc,
în urcare cu 0,62 bani faþã de ºedinþa
precedentã. Cotaþia de ieri a francu-
lui elveþian nu a mai fost atinsã de la
începutul lunii septembrie a anului
trecut, când se situa la 3,8133
lei/franc.

Euro s-a apreciat faþã de leu cu
3,33% de la începutul anului, francul
elveþian a urcat cu 4,77%, iar dolarul
american a avut cel mai mare avans,
de 7,01%.

ELENA VOINEA

Sorin Ovidiu Vîntu, urmãrit penal sub toate guvernãrile

S
orin Ovidiu Vîntu revine
în atenþia opiniei publice
dupã ce procurorii Parche-
tului Instanþei Supreme au

început urmãrirea penalã în dosarul
privind prãbuºirea Fondului Naþio-
nal de Investiþii (FNI). Fostul mo-
gul media este acuzat de spãlare de
bani ºi delapidare. În urma cercetã-
rilor s-a stabilit cã Sorin Ovidiu
Vîntu a supus procesului de spãlare
a banilor suma de peste 700.000 lei
proveniþi din infracþiunea de delapi-
dare ºi peste 9,6 milioane lei prove-
niþi din infracþiunea de înºelãciune,
adicã peste 5,4 milioane de dolari la
data prãbuºirii FNI. Procurorii au
stabilit cã: “Învinuitul Vîntu Sorin
Ovidiu l-a determinat pe Nicolae
Popa sã comitã infracþiunea de dela-

pidare sãvârºitã în dauna Fondului
Naþional de Investiþii, pentru care
autorul a ºi fost condamnat la pede-
apsa de 15 ani închisoare printr-o
hotãrâre rãmasã definitivã în a cãrei
executare se aflã în prezent. Toto-
datã, învinuitul Vîntu Sorin Ovidiu
i-a înlesnit lui Nicolae Popa
sãvârºirea infracþiunii de delapidare
prin promisiunile de a-l ajuta sã nu
fie tras la rãspundere penalã ºi sã nu
execute pedeapsa, precum ºi de a tã-
inui sumele de bani obþinute”. Ulte-
rior sãvârºirii faptelor menþionate,
Vîntu ar fi dobândit ºi ar fi deþinut,
direct sau prin persoane fizice ºi ju-
ridice pe care le controla, sume de
bani ºi alte bunuri provenite din de-
lapidarea FNI de cãtre Popa Nicolae
ºi din sãvârºirea infracþiunii de

înºelãciune în dauna FNI, cu-
noscându-le provenienþa. De ase-
menea, Vîntu ar fi efectuat mai mul-
te operaþiuni patrimoniale prin care
bunurile provenite din infracþiuni
au fost transferate în mod repetat
între persoane pe care le controla,
urmãrind ascunderea sau disimula-
rea adevãratei lor naturi. Totodatã,
în baza probelor administrate pânã
în prezent a rezultat ca Nicolae
Popa a acþionat sub coordonarea lui
Sorin Ovidiu Vîntu, care a fost ini-
þiatorul întregii operaþiuni ºi princi-
palul beneficiar al sumelor cu care a
fost fraudat Fondul Naþional de
Investiþii. Astfel, dupã ce în perioa-
da 1999 - 2000 a realizat mai multe
rãscumpãrãri de unitãþi de fond FNI
prin intermediul lui Popa Nicolae

sau a societãþilor în care era admini-
strator sau asociat majoritar, Vîntu
ar fi utilizat aceste sume la achizi-
þionarea de bunuri imobile.

În august 2011 Sorin Ovidiu
Vântu reintra în „malaxorul” ju-
stiþiei cu ocazia redeschiderii mai
multor dosare penale în care era
implicat. Parchetul Înaltei Curþi
de Casaþie ºi Justiþie (ICCJ) a in-
firmt soluþile de neurmãrire pena-
lã a lui Sorin Ovidiu Vîntu date în
dosarele privind FNI, Banca Agri-
colã, Banca de Investiþii ºi Dez-
voltare (BID), dar ºi în cazul fali-
mentului Bãncii Române de Scont
(BRS).

OCTAVIAN DAN
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TELEVIZIUNEA PUBLICÃ ÎNGHEAÞÃ PRODUCÞIA,
DACÃ ANAF NU DEBLOCHEAZÃ CONTURILE

TVR - nu în direct,
ci-n reluare

l Lãzescu: “Nu mai putem face premiere, trecem pe reluãri”
l ªeful TVR nu ia în calcul demisia

T
eleviziunea publicã va
îngheþa producþia, înce-
pând de sãptãmâna viitoa-
re, dacã Agenþia Naþionalã

pentru Administrare Fiscalã
(ANAF) nu-i va debloca conturile,
pe care a pus poprire zilele trecute
pentru a-ºi recupera creanþele, a de-
clarat, ieri, câtorva ziariºti, Alexan-
dru Lãzescu, preºedintele-director
general al TVR. Acesta a subliniat:
“ANAF a mai blocat conturile Tele-
viziunii Române, dar nu în totalitate
ºi nu în plinã campanie electoralã”.

TVR datoreazã statului 308 milioa-
ne de lei, datorii cumulate încã din
anul 2005, circa o treime din acest to-
tal reprezentând penalitãþi, dupã cum
a precizat domnul Lãzescu. Operaþiu-
nea de blocare a conturilor este un pas
incipient din procedura de executare
silitã, Fiscul urmând sã punã seches-
tre pe bunurile instituþiei, în cazul în
care aceasta nu-ºi va plãti datoriile.
Însã, nici terenul ºi nici clãdirile nu
aparþin televiziunii, potrivit ºefului
instituþiei: “TVR nu prea are ce vin-
de. Tot ce avem este în comodat, nu

avem proprietate nici asupra terenu-
lui, nici asupra clãdirilor. Nu avem
nici cu ce sã garantãm vreun împru-
mut la bãnci; doar cu echipamentele
ºi intrãrile din taxã”.

Blocarea conturilor televiziunii de
stat va conduce atât la pierderi din pu-
blicitate, cât ºi la afectarea transmiterii
Jocurilor Olimpice, a Campionatului
European de Fotbal ºi a campaniei elec-
torale, a precizat Alexandru Lãzescu.

EMILIA OLESCU
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CURS

Planul de echilibrare financiarã depinde

exclusiv de decizia politicã, dat fiind modul

în care funcþioneazã televiziunea publicã”,

a declarat Alexandru Lãzescu.

Becroºu pentru energia verde
de la Comisia Europeanã?

“Costul programelor pentru ener-
gia regenerabilã ar putea sã fie prohi-
bitiv”, iar “Comisia Europeanã este
gata sã recomande renunþarea la sub-
venþii cât mai curând posibil”. Astfel
începe un articol recent din cotidia-
nul german Frankfurter Allgemeine
Zeitung, în care sunt prezentate con-
cluziile unui document intern pri-
vind strategia energeticã a Comisiei
Europene.

Conform documentului, “þãrile
Uniunii Europene trebuie sã creascã
flexibilitatea programelor pentru
promovarea energiei regenerabile ºi
sã reducã subvenþiile, deoarece teh-
nologia s-a dezvoltat peste aºteptãri,
iar preþurile au scãzut”, dupã cum
scrie ºi Bloomberg.

Günther Oettinger, Comisarul Eu-
ropean pentru Energie,
doreºte sã prezinte în mod
oficial documentul la
începutul lunii viitoare, iar
FAZ apreciazã cã “planul
guvernului german, de a
reduce subvenþiile pentru
energia solarã cu 30%, va
beneficia astfel de o nouã
acoperire”.

Sã fie doar o coinciden-
þã faptul cã propunerea lui Oettinger,
care nu este doar german ci ºi mem-
bru al partidului condus de Angela
Merkel, vine la scurt timp dupã
anunþarea unor reduceri majore ale
subvenþiilor pentru energia regene-
rabilã în Germania?

Guvernul de la Berlin s-a confrun-
tat instantaneu cu reacþii deosebit de
dure din partea “investitorilor” ºi

grupurilor de lobby. Acelaºi lucru se
întâmplã ºi în Cehia de câþiva ani.
Problemele majore ale autoritãþilor
de la Praga au fost determinate de

creºterea instabilitãþii re-
þelei electrice naþionale ºi
a costurilor pentru con-
sumatorii finali. Anunþa-
rea reducerii subvenþiilor
a declanºat un val de ac-
þiuni în instanþã contra
statului, dar ºi ameninþãri
ale investitorilor cã îºi
vor obþine dreptatea la
cele mai înalte foruri eu-

ropene.
Prin iniþiativa Comisarului Oet-

tinger, Cancelarul Merkel a gãsit o
portiþã de scãpare, în condiþiile în
care “expansiunea puternicã a ener-
giei solare ºi eoliene a determinat o
creºtere rapidã a costurilor pentru
consumatori, iar în unele cazuri ºi
pentru contribuabili”, dupã cum mai
scrie FAZ.

De unde vine diferenþa dintre con-
sumatori ºi contribuabili? Din mo-
dul în care au decis guvernele sã
sprijine acest sector, pe fondul iste-
riei generate de apostolii din secta lui
Al Gore. Majoritatea programelor
europene se bazeazã pe susþinerea
energiei verzi prin certificate sau ta-
rife preferenþiale, al cãror cost ajun-
ge sã fie suportat direct de cãtre con-
sumatori.

În cazul subvenþiilor, costurile
sunt socializate ºi nu apar imediat în
facturile de electricitate, ci sub for-
ma altor cheltuieli bugetare, mai
mult sau mai puþin vizibile. De multe
ori, costurile au fost ascunse prin
acumularea unor datorii (n.a. repre-
zentate de diferenþa între preþurile
controlate plãtite de consumatori ºi
costurile reale de furnizare), care au
ajuns la 24 de miliarde de euro în ca-
zul Spaniei.
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