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DOI SE BAT ªI BVB PIERDE

Mare Sfîrãialã cu dividendele
Fondului Proprietatea!

l FP anunþã plata dividendelor, conform calendarului

MAKE

I
ndignarea pe care o resimt unii
acþionari ai Fondului Proprie-
tatea faþã de avocatul Ioana
Sfîrãialã, pentru cã, zice-se, ar

fi blocat distribuirea dividendelor
prin chichiþe avocãþeºti, ar putea fi
rezultatul fie al unei erori în informã-
rile furnizate de societatea “Franklin
Templeton” (care conteazã, deo-
camdatã, drept administratorul fon-
dului), ori al unei evaluãri greºite a
acþiunilor pe care avocatul le-a între-
prins, fie al unei încurcãturi birocra-
tice de la Registrul Comerþului,
þinând cont cã Sfîrãialã susþine sus ºi
tare cã n-a blocat niciun dividend.

“Franklin Templeton” susþine, în
comunicatele afiºate de Bursa de Va-
lori Bucureºti (BVB) cã Sfîrãialã
“încearcã sã blocheze repartizarea
profitului pe anul trecut”, aprobatã
de acþionari pe 25 aprilie 2012, dar
Sfîrãialã contrazice acuzaþia,
afirmând cã nu-i adevãrat, într-un
comunicat pe care doar ziarul
BURSA l-a publicat, iar Bursa de
Valori nu l-a afiºat.

BVB se prevaleazã de o normã
care prevede publicarea comunica-
telor emitentului, dar, eliminând in-
formaþiile parvenind de la una din

pãrþile aflate în conflict, rezultatul
este cã investitorii sunt asimetric in-
formaþi, trebuind sã citeascã ziarul
BURSA, ca sã ia cunoºtinþã de întrea-
ga împrejurare.

Iar împrejurarea influenþeazã pre-
þul acþiunilor, astfel cã BVB îºi dez-
vãluie (încã o datã)
infirmitatea în desco-
perirea preþului co-
rect.

Aºa cum am arãtat
altãdatã, uneori se
scurg ore sau chiar
zile, de la recepþiona-
rea rapoartelor emi-
tenþilor la BVB ºi
pânã la afiºarea lor, un
termen, de cele mai
multeori, nejustificat.

În realitate, legea
nu prevede un inter-
val de timp precis
pânã la afiºare, ci se
exprimã vag: “în cel mai scurt timp”.

Când s-a exprimat vag, Legiuitorul
a avut în vedere (pe lângã alte aspec-
te) faptul cã staff-ul BVB trebuie sã se
încredinþeze de autenticitatea comu-
nicãrii ºi, în limita posibilului, cã in-
formaþia nu conþine incoerenþe.

În cazul de faþã, este notorie ad-
versitatea dintre “Franklin Temple-

ton” ºi avocatul Ioana Sfîrãialã: avo-
catul a obþinut în instanþã, la finalul
lunii decembrie 2011, anularea deci-
ziei AGA FP prin care fusese numit
Franklin Templeton drept adminis-
trator (Fondul Proprietatea a fãcut
apel la decizia primei instanþe, urmã-

torul termen de jude-
catã fiind 14 iunie
2012 – adicã, astãzi);
ulterior, Sfîrãialã a
contestat pe bandã
rulantã decizii le
AGA de la Fondul
Proprietatea, pe mo-
tiv cã “Franklin
Templeton” nu ar fi
fost administrator de
drept al Fondului.

Succesul acþiunii
în instanþã contra lui
“Franklin Temple-
ton” face din avoca-
tul Sfîrãialã o sursã

care trebuie luatã în seamã
(într-un grad comparabil cu “Frank-
lin Templeton”), care nu poate fi
ignoratã de BVB, fãrã sã distorsio-
neze piaþa.

(continuare în pagina 11)

Grecii îºi scot banii din
bãnci înaintea alegerilor

Bãncile majore din Grecia s-au
confruntat, în ultimele zile, cu retra-
geri de depozite de 500-800 milioane
de euro zilnic, iar ritmul retragerilor
creºte înaintea alegerilor din 17 iunie,
conform unor surse bancare citate de
agenþia Reuters. La bãncile mai mici
ºi la cele de mãrime medie retragerile
se ridicã la 10-30 milioane de euro.
Elenii îºi scot economiile din bãnci pe
fondul temerilor legate de eventuala
ieºire a Greciei din zona euro.

Fitch a retrogradat
18 bãnci spaniole

Agenþia de evaluare Fitch Ratings
a redus calificativele a 18 bãnci din
Spania, anticipând o potenþialã dete-
riorare a creditelor acestora.

Ratingul “Bankia” SA, instituþie de
credit naþionalizatã în luna mai, a fost
redus la “BBB”, de la “BBB+”, cu
perspectivã negativã. Ratingul “Cai-
xaBank” SA a fost coborât la “BBB”
de la“A-”, cel al “BancoSabadell”SA
– la “BBB” de la “BBB+”, iar cel al
“Banco Popular Espanol” SA - la
“BBB-”, de la “BBB”.

Negocierile Ungaria –
FMI ar putea începe
în iulie-august

Negocierile Ungariei cu Fondul
Monetar Internaþional (FMI) în ve-
derea obþinerii de sprijin financiar ar
putea începe în iulie sau august, de
îndatã ce guvernul de la Budapesta
amendeazã controvesata lege pri-
vind funcþionarea bãncii centrale, iar
UE va lua o decizie referitoare la fi-
nanþele þãrii, a declarat, ieri, Mihaly
Varga, ministrul mandatat sã poarte
discuþiile cu FMI.

Ungaria a solicitat susþinere finan-
ciarã din partea FMI în noiembrie
2011.

Mario Monti: Italia
nu are nevoie de sprijin
financiar extern

Italia nu are nevoie sã se împru-
mute ca sã-ºi rezolve problema dato-
riilor, a afirmat premierul þãrii, Ma-
rio Monti, dupã ce ministrul Finanþe-
lor din Austria, Maria Fekter, a de-
clarat cã Italia ar putea avea nevoie
de asistenþã financiarã, ca urmare a
creºterii costurilor împrumuturilor
sale.

“Italia, chiar ºi în viitor, nu va avea
nevoie de ajutorul Fondului de salva-
re a zonei euro”, a declarat Monti.

La rândul sãu, Organizaþia pentru
Cooperare ºi Dezvoltare Economicã
suþine cã panica privind acordarea
unui pachet de salvare Italiei este ne-
justificatã, întrucât fundamentele
economice ale þãrii nu s-au modificat.

Franþa: Europa trebuie
sã se pregãteascã
pentru orice rezultat
în alegerile din Grecia

Europa ar trebui sã se pregãteascã
pentru orice rezultat în alegerile de la
sfârºitul sãptãmânii, din Grecia, care
ar putea aduce la putere o formaþiune
ce se opune austeritãþii. Ministrul
francez al Finanþelor, Pierre Mosco-
vici, declarã: “Trebuie sã fimpregãtiþi
pentru orice rezultat electoral, însã nu
trebuie sã uitãm cã grecii sunt cei care
voteazã ºi trebuie sã le respectãm ale-
gerea democraticã”. (V.R.)
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PROIECTUL NOII LEGI A ENERGIEI:

Export de gaze restricþionat, profit
limitat pentru “bãieþii deºtepþi”

Proiectul noii legi a energiei a
fost aprobat, ieri, de Comisia
de Industrii a Camerei Deputa-

þilor. Alãturi de prevederi importante
privind liberalizarea pieþelor de elec-
tricitate ºi gaze naturale, de prevederi
care asigurã accesul nediscriminatoriu
ºi transparent la energie, proiectul mai
cuprinde câteva articole care au revol-
tat operatorii din piaþã.

Potrivit lui Iulian Iancu, preºedin-
tele Comisiei de Industrii, proiectul
de act normativ impune restricþii la
exportul de gaze naturale. Domnia

sa a precizat cã exportul de gaze va
creºte gradual, odatã cu liberalizarea
pieþei gazelor: “Aceastã prevedere
nu contravine normelor europene.
Comisia Europeanã a agreat calen-
darul nostru privind liberalizarea
pieþelor. Noi nu interzicem exportul,
ci îl restricþionãm în funcþie de gra-
dul de deschidere al pieþei. Când pia-
þa va fi total liberalizatã, furnizorii
vor putea exporta cât vor dori”.

Iulian Iancu mai susþine cã, dupã
ce va intra în vigoare, noua lege va
face imposibilã apariþia unor noi
“bãieþi deºtepþi” instituind obligati-
vitatea tranzacþionãrii transparente a
energiei disponibile la producãtori.
Domnia sa a subliniat cã furnizorii
care au, în prezent, contracte directe
cu Hidroelectrica nu vor mai putea
încasa un profit mai mare de 8% din
totalul veniturilor.

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 13)

Citiþi, în pagina 11,
povestea conflictului.

SPECULAÞII PE PIEÞELE FINANCIARE

Europa ar putea relaxa programul de
austeritate al Greciei
lMoneda unicã se apreciazã l Cresc randamentele obligaþiunilor italiene
ºi germane

Speculaþiile privind o posibilã
modificare a programului de austeri-
tate al Greciei, dupã alegerile din 17
iunie, pentru ca þara sã poatã rãmâne
în zona euro, s-au amplificat ieri,
dând un impuls monedei unice.

Conform presei internaþionale,
guvernul de la Atena va încerca, in-
diferent de rezultatul alegerilor, sã
amendeze termenii pachetului de
salvare convenit cu Uniunea Euro-
peanã ºi Fondul Monetar Internaþio-
nal. Astfel, liderii europeni ar putea
lua în calcul relaxarea programului
de austeritate al Atenei.

Grecii îºi vor exprima votul dumi-
nicã, dupã ce scrutinul desfãºurat la
data de 6 mai a avut un rezultat ne-
concludent ºi, drept urmare, nu a pu-
tut fi format un guvern. Conform ce-
lor mai recente sondaje de opinie,
conservatorii din Noua Democraþie
continuã sã ocupe locul întâi în pre-
ferinþele alegãtorilor, cu 26,1%, ur-

maþi fiind de formaþiunea anti-auste-
ritate Syriza, cu 23,6%. Trebuie
menþionat, însã, cã Syriza a câºtigat
3,5 puncte procentuale într-o sãp-
tãmânã, iar Noua Democraþie – mai
puþin de un punct procentual.

ALINA VASIESCU

(continuare în pagina 6)

ÎNTRUCÂT CONDIÞIILE IMPUSE SUNT
DRACONICE,

Caruz: Exportul cãrnii de porc -
doar pe hârtie

Ridicarea interdicþiei de ex-
port în domeniul cãrnii de
porc “este doar pe hârtie”,

întrucât condiþiile impuse sunt dra-
conice, ne-a declarat Gheorghe Ca-
ruz, fostul preºedinte al Patronatului
Român al Cãrnii de Porc:
“Nicio societate româneas-
cã, exceptând «Mindfield»
Timiºoara, nu poate sã ex-
porte, întrucât condiþiile sunt inac-
ceptabile. Trebuie sã facem o mulþi-
me de cheltuieli, cu doctori, contro-
ale, personal etc. Suntem obligaþi sã
controlãm dacã existã pestã pe o
zonã de zece kilometri… Nimeni
nu-ºi permite acest lucru. Suntem
sancþionaþi ºi facem cheltuieli în

plus pentru a concura cu cei care nu
au aceste cheltuieli”.

În aceste condiþii, secretarul de stat
în Ministerul Agriculturii Daniel Bo-
tãnoiu a declarat, ieri, într-o conferin-
þã de profil, cã producãtorii ºi proce-

satorii de lapte ºi carne tre-
buie sã se asocieze, în caz
contrar le va fi foarte dificil
în perioada urmãtoare: “Sã

fie optimiºti ºi sã se asocieze. Dacã nu
vom face acest lucru va fi extrem de
dificil în perioada urmãtoare. Concu-
renþa este foarte mare ºi nu ne permi-
tem sã luptãm individual”.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 2)

EXPORT

Socialismul este gata pentru victoria
finalã ºi asupra poporului francez

Visul de aur al omenirii a gã-
sit un teren deosebit de fer-
til în actuala crizã financia-

rã. Nu mai conteazã cã a produs atâ-
ta suferinþã la nivel mondial.

Speriaþi de criza financiarã ºi aus-
teritate, fran-
cezii l-au ales
pe socialistul
François Hol-
lande sã ocu-
pe fotoliul
prezidenþial,
iar acum sunt
doar la un pas
de o premierã
istoricã: ma-

joritate socialistã absolutã în cele
douã camere parlamentare.

Bloomberg scrie cã “Hollande tre-
buie sã aºtepte pânã la 17 iunie pen-
tru a ºti dacã va avea majoritate ab-
solutã sau va avea nevoie de aliaþi în
parlament”. Care sunt aceºtia? Fron-
tul de Stânga ºi Verzii, formaþiuni

politice care apreciazã cã planurile
noului preºedinte pentru creºterea
cheltuielilor ºi taxelor sunt prea timi-
de. Se pare cã Franþa a votat,
într-adevãr, schimbarea, iar acþiunile
de politicã economicã nu s-au lãsat
prea mult aºteptate.

Sub presiunea promisiunilor elec-
torale, noul guvern a venit rapid cu o
soluþie pentru creºterea alarmantã a
ºomajului, care a depãºit recent 10%
ºi a ajuns la un nou maxim de la in-
troducerea monedei unice. Triada
acþiuni – consecinþe – responsabili-
tãþi nu pare sã fi contat prea mult în
alegerea soluþiei. Probabil cã s-au
gândit deja pe cine sã dea vina.

În loc sã se concentreze asupra
adevãratelor cauze ale ºomajului,
Michel Sapin, Ministrul Muncii
în cabinetul condus Jean-Marc
Ayrault, a propus o mãsurã cu ade-
vãrat “revoluþionarã” pentru com-
baterea acestui flagel al “capitali-

smului”. Con-
form unei ºtiri
recente de la
Reuters, Sapin
a declarat cã
“ideea princi-
palã este sã fa-
cem concedie-

rile atât de scumpe încât sã nu mai
merite efortul”.

Oare pânã unde vor sã ajungã,
având în vedere cã reglementãrile de
pe piaþa muncii sunt deja foarte dure,
iar concedierile sunt aproape impo-
sibile, mai ales pentru companiile cu
mai mult de 50 de angajaþi?

(continuare în pagina 3)

“Ideea principalã este sã facem
concedierile atât de scumpe încât
sã nu mai merite efortul.”

Michel Sapin, Ministrul Muncii din Franþa

CÃLIN RECHEA

Grecia ar putea avea nevoie de un nou ajutor financiar
Este posibil ca Grecia sã aibã nevoie în curând de un al treilea pachet de ajutor finan-
ciar, în valoare de zeci de miliarde de euro, scrie sãptãmânalul german Die Zeit, care
citeazã surse guvernamentale. Conform publicaþiei, “chiar dacã Grecia se aºazã pe
calea reformei, þara va avea nevoie, din nou, de capital în aceastã varã”.

Dividende cu pluta

În ultima clipã, înainte de pre-
darea ziarului în tipografie,
“Franklin Templeton” a anun-
þat cã, întrucât CNVM nu se
opune, va distribui dividendele
FP înainte de înregistrarea la
Registrul Comerþului.
Cred ºi eu cã nu se opune:
CNVM nu are nici o treabã
cu Legea 31, cea care guver-
neazã asupra distribuirii divi-
dendelor.
Încã o ocazie în care “ Franklin
Templeton” dã semne cã-i
dus cu pluta. (F.G.)


