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CONSIDERATÃ CEA MAI MARE COMPANIE AERIANÃ DIN
ORIENTUL MIJLOCIU

“flydubai” intrã pe piaþa româneascã

Compania “flydubai”, finanþa-
tã ºi coordonatã de guvernul
din Emiratele Arabe Unite

(EAU), va intra pe piaþa româneascã,
ne-a declarat Nicolae Demetriade,
managerul “World
Travel”, care repre-
zintã “flydubai” în
România.

“flydubai”, consi-
deratã compania ae-
rianãceamaimaredin
Orientul Mijlociu, a
fost înfiinþatã de ºei-
cul Mohammed bin
Rashid Al Maktoum,
vicepreºedinte ºi
prim-ministru al EAU
ºi conducãtorul Emiratului Dubai.

Operatorul a început zborurile co-
merciale în data de 1 iunie 2009 ºi, în
mai puþin de trei ani, ºi-a mãrit flota
la 23 avioane Boeing 737-800NG
noi ºi a ajuns la peste 45 de destinaþii.

Reprezentantul “World Travel”
estimeazã cã, dupã intrarea pe piaþã a

noii companii aeriene, va creºte nu-
mãrul turiºtilor din România cãtre
EAU ºi ai celor din Emirate cãtre
þara noastrã: “Sperãm cã promova-
rea relaþiilor dintre noi ºi EAU se va

face mai bine simþitã. Pasagerii din
Emirate vor obþine mai uºor vize
pentru România”.

Cele mai recente statistici ale ae-
roportului din Dubai relevã o
creºtere de peste 35% a vizitatorilor
din Europa Centralã ºi de Est, în pri-
mele patru luni ale anului 2012.

Valentin Preda, secretar de stat în
Ministerul Transporturilor ºi Infra-
structurii, a declarat: “Cheia creºterii
noastre continue este dezvoltarea in-
frastructurii, ce include investiþii su-

sþinute în aviaþie, în
vederea creºterii nu-
mãrului de vizitatori.
Atragerea unor com-
panii aeriene precum
«flydubai» reprezin-
tã, de asemenea, o
parte importantã a
strategiei noastre ºi
sunt convins cã re-
zultatul va fi creºte-
rea traficului dintre
cele douã þãri”.

Nicolae Demetriade ne-a spus cã,
în urmãtorii doi ani, compania aeria-
nã din Dubai va mai achiziþiona încã
30 de avioane.

EMILIA OLESCU
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Primul manager privat din
energie, anunþat la finalul lunii

Prima companie din sectorul
energetic care va avea mana-
gement privat funcþional va fi

anunþatã la finalul lunii, a declarat,
ieri, directorul general al OPSPI,
Remus Vulpescu. Domnia sa a pre-
cizat: “O companie din energie va
avea management privat funcþional
la sfârºitul lunii iunie. Hidroelectri-
ca este una dintre aceste companii
propuse printre primele pentru ma-
nagement profesionist. Printre aces-
te prime companii mai este ºi Com-
plexul Energetic Oltenia.
În total, sunt zece compa-
nii la care erau demarate
procedurile pentru selecþia manage-
rilor”.

De ieri, Hidroelectrica are ºi un
noudirectorgeneral–domnulGheorghe
ªtefan care a lucrat în cadrul grupu-
lui CEZ. Remus Vulpescu a spus cã
domnul Gheorghe a fost numit pânã
la finalizarea procesului de selecþie
a managementului privat: “Hidroe-
lectrica nu va fi lãsatã fãrã director
general nici pentru o zi. ªtefan Ghe-
orghe este director interimar. Numi-

rea lui, o persoanã cu o bogatã expe-
rienþã, are ca rost sã ne ajute sã anti-
cipãm modul în care va fi condusa
Hidroelectrica atunci când întregul
Consiliu de Administraþie va fi se-
lectat, sã ne ajute sã identificãm me-
canisme de la nivelul middle mana-
gement care pot fi folosite ºi sã ne
ajute sã repoziþionãm Hidroelectri-
ca în calitate de producãtor de ener-
gie în piaþa româneascã a energiei
electrice”.

ªeful OPSPI a menþionat cã AGA
Transelectrica se va
întâlni în curând sã discu-
te sistemul de administra-

re dualist al companiei. În total, noua
conducere a Ministerului Economiei
a realizat o listã cu 48 de companii
care vor avea management profesio-
nist. Acolo unde se poate, companii-
le vor avea ºi un consiliu de suprave-
ghere.

Potrivit domnului Vulpescu, ºi
Oltchim va avea management profe-
sionist pânã la privatizare.

A.T.

Brokerii nu pariazã pe
respectarea programului
de privatizãri

C
alendarul privatizãrilor
prin Bursã ar putea fi amâ-
nat, având în vedere con-
textul dificil european, dar

ºi ideile noului guvern privind deru-
larea ofertelor publice, sunt de pãrere
specialiºti din piaþa de capital.

Ofertadevânzarea15% din “Trans-
gaz” este programatã în aceastã lunã,
însã intermediarii nu au anunþat încã
data oficialã a lansãrii ofertei.

Ministerul Economiei ºi-a propus
sã respecte calendarul agreat cu FMI
(n.r. finalul lunii în curs) privind
vânzarea unui pachet de 15% din ac-
þiunile deþinute de stat la “Transgaz”.
Remus Vulpescu, directorul general
al OPSPI, a declarat, ieri, într-o con-

ferinþã: “Termenele din calendar
sunt asumate de România ºi nu sunt
impuse de FMI. Noi încercãm sã le
respectãm dar nu dorim sã sãrim eta-
pe importante din pregãtirea pros-
pectului final ºi din pregãtirea mo-
mentului vânzãrii pe Bursã. În
momentul de faþã, se lucreazã intens
la prospectul final”.

Domnia sa a precizat cã listãrile au
avut întârzieri din guvernãrile trecute
ºi cã interesul ministerului este ca
vânzarea acþiunilor pe Bursã sã aducã
o sumã cât mai mare statului: “De
aceea, momentul vânzãrii pachetului
de acþiuni la Transgaz va þine cont ºi
de contextul internaþional creat de si-
tuaþia dificilã prin care trece Grecia”.

Totodatã, Bursa vrea sã schimbe
regulile de derulare a ofertelor publi-
ce. Consiliul Bursei de Valori Bucu-
reºti aºteaptã ca CNVM sã-i aprobe
propunerea de modificare a Codului
Bursei, astfel încât ofertele sã fie de-
rulate “conform prospectului”. Bro-
kerii au pãreri diferite despre aceastã
decizie. Dacã unii spun cã mãsura ar
fi una foarte beneficã pentru atrage-
rea investitorilor strãini, alþii con-
siderã cã schimbãrile ar trebui imple-
mentate abia dupã finalizarea oferte-
lor statului ºi cã ar fi fost de bun augur
o consultare publicã pe acest subiect.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 13)

Moody’s a retrogradat bãnci din
Germania, Austria ºi Grecia
l BCE, gata sã acþioneze dacã perspectivele
economice se înrãutãþesc l Euro se apreciazã

Agenþia de evaluare financia-
rã Moody’s Investors Ser-
vice a redus, marþi seara,

calificativele unor bãnci din Germa-
nia, Austria ºi Grecia, considerând
cã acestea se confruntã cu riscuri
dacã actuala crizã din zona euro se
înrãutãþeºte.

Ratingul pe termen lung al “Com-
merzbank” AG, a doua mare bancã a
Germaniei, a fost redus cu o treaptã, de
la “A2” la “A3”, cu perspectivã negati-
vã, ceea ce înseamnã cã ar putea
urma alte retrogradãri. Calificativele
bãncilor “Landesbank Baden-Wuert-
temberg” ºi “Norddeutsche Landes-
bank” GZ au fost reduse de la “A2” la
“A3”, cu perspectivã stabilã, în timp
ceratinguldivizieigermanea“UniCredit”
SpA din Italia a fost retrogradat cu o
treaptã, de la “A2” la “A3”, cu pers-
pectivã negativã.

Calificativul “DekaBank Deut-
sche Girozentrale” ºi “Deutsche
Zentral-Genossenschaftsbank” a
pierdut o treaptã, ajungând la “A1”,
cu perspectivã stabilã.

Potrivit Moody’s, calitatea active-
lor celor ºase bãnci din Germania va
fi afectatã în cazul înrãutãþirii crizei
din zona euro sau dacã economia
mondialã încetineºte ºi mai mult.

ALINA VASIESCU

(continuare în pagina 11)

Obama ºi Cameron
vor un plan imediat
pentru soluþionarea
crizei euro

Preºedintele american Barack
Obama ºi premierul britanic David
Cameron sunt de acord asupra nece-
sitãþii unui plan imediat pentru solu-
þionarea crizei euro. Cei doi lideri au
purtat o conversaþie telefonicã marþi
seara, pe tema crizei datoriilor din

Europa, în ca-
drul cãreia au
cãzut de acord
asupra necesitã-
þii planului ime-
diat destinat so-
luþionãrii crizei
din zona euro ºi

restabilirii încrederii pieþelor. Toto-
datã, cei doi oficiali susþin necesita-
tea unei strategii pe termen lung
pentru asigurarea existenþei unei
monede unice puternice.

David Cameron urmeazã sã efec-
tueze astãzi o vizitã la Berlin, unde
se va întâlni cu Angela Merkel, can-
celarul Germaniei, pentru discuþii pe
marginea situaþiei din zona euro.

Spania: Niciun “bailout”
înaintea auditului
privind bãncile

Ministrul spaniol al Economiei,
Luis De Guindos, a avertizat, ieri, cã
înaintea oricãrei solicitãri de sprijin
financiar extern pentru bãncile din
þarã trebuie cunoscute rezultatele au-
ditului privindsectorul financiarnaþio-
nal.

Astfel, Spania va lua o decizie re-
feritoare la recapitalizarea bãncilor
ºi un eventual apel la ajutor interna-
þional în termen de 15 zile, odatã cu
finalizarea auditului.

Bãncile spaniole ar
putea fi nevoite sã-ºi
majoreze provizioanele

Guvernul Spaniei lucreazã la un
nou plan de reformã bancarã, a treia
din acest an, ca sã se asigure cã insti-
tuþiile de credit au capital suficient
pentru acoperirea pierderilor din
creditele imobiliare neperformante,
anunþã publicaþia Cinco Dias. Con-
form acesteia, reforma, care presu-
pune majorarea provizioanelor, a
fost cerutã de Uniunea Europeanã ca
parte a negocierilor privind
recapitalizarea bãncilor spaniole cu
bani europeni.

Volker Kauder, membru al Uniu-
nii Creºtin-Democrate aflatã la gu-
vernare în Germania, este de pãrere
cã Spania trebuie sã apeleze la Fon-
dul European de Stabilitate Finan-
ciarã (EFSF) pentru bãncile sale.

Popularitatea euro, la
nivel minim în Polonia

Numai 12% dintre polonezi ar
dori ca þara lor sã adere la zona euro,

conform unui
sondaj publicat
recent, care ara-
tã cã susþinerea
pentru moneda
unicã europea-
nã este la cel
mai mic nivel

înregistrat vreodatã în Polonia.
Aproape o treime dintre cei intervie-
vaþi spun cã Polonia nu ar trebui sã
adopte moneda euro.

V.R.
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“Erste”: Situaþia este mult mai bunã decât pare la prima vedere

Situaþia este mult mai bunã decât pare la prima vedere, spun reprezentanþii

“Erste Group”, ca rãspuns la decizia Moody’s de retrogradare a bãncii austriece.

Aceºtia au transmis: “Decizia Moody’s privind modificarea ratingurilor bãncilor

austriece este în linie cu repoziþionarea generalã a ratingurilor tuturor bãncilor eu-

ropene generatã de criza prelungitã din zona euro. Modificarea ratingului are un

impact limitat asupra Erste Group întrucât beneficiem de lichiditate solidã, susþi-

nutã de o bazã de depozite foarte mare ºi stabilã. Erste Group ºi-a îmbunãtãþit ca-

pitalul propriu în primul trimestru la 12,8 miliarde euro ºi ºi-a asigurat deja inte-

gral nevoile de finanþare pentru 2012". (C.P.)

(continuare în pagina 11)

Euro s-a apreciat ieri, pe pieþele ex-

terne, faþã de dolar, dupã ce

preºedintele BCE, Mario Draghi, a

declarat cã instituþia pe care o con-

duce este gata sã acþioneze în cazul

înrãutãþirii perspectivelor economi-

ce. La ora 10.40, pe piaþa din New

York, euro avea un curs de 1,2493

dolari, mai mare cu 0,3% faþã de

ziua precedentã.

Faci “Click” ºi picã 11 milioane
l Insuficient pentru acoperirea datoriilor “Adevãrul Holding” cãtre Odyssey

Din cele ºapte mãrci ale
“Adevãrul Holding”, care
au fost scoase ieri la licita-

þie, cinci dintre acestea au fost
vândute, dar fãrã sã poatã acoperi
datoria pe care “Adevãrul Holding”
o are cãtre “Odyssey Communica-
tion”.

La licitaþia publicã de ieri s-au
înscris trei companii, dar ºi douã per-
soane fizice: Mihnea Vasiliu (Rin-
gier), Orlando Nicoarã (Mediafax
Group), fosta deputatã Anca Con-
stantinescu (Pro-Consul Prod), avo-
caþii Silviu Stratulat ºi Emilia Nicu-

lina Ciucan, cea din urmã fiind avo-
cata grupului “Rompetrol” pânã în
2007, cât timp compania a fost în
proprietatea lui Dinu Patriciu .

Mãrcile vândute au fost: „Click”,
„CLICK FM – doar radio”, „CLICK
FM – doar radio”, „Click! Fm” ºi
„Clic”. Mãrcile nelicitate sunt:
„Adevãrul Holding” ºi “TV
CLICK!”.

Creditorul “Odyssey” a precizat,
în cadrul întâlnirii de ieri, cã doreºte
sã încaseze banii obþinuþi într-un ter-
men de 24 de ore (la preþul de achizi-
þie se adaugã ºi cota de 24% TVA).

Marca “Click” – cea mai “doritã”

Cea mai mare „bãtãlie” a fost, de
departe, pentru marca „Click”. Patru
din cei cinci înscriºi la licitaþie au dorit
marca „Click”, pornind de la 745.000
de lei; s-a vândut cu 11 milioane de lei
(2,5 milioane de euro) doamnei avocat
Niculina Ciucan, care a þinut cu „din-
þii” de ea, pânã când domnul avocat
Silviu Stratulat a cedat (el oferise, an-
terior, 10,3 milioane de lei).

MIHAELA DALAR STANCA

(continuare în pagina 11)

Citiþi detalii în pagina 4.


