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Provizionarea bate la uºa
creditorilor “Hidroelectrica”
l Remus Borza: Unele bãnci sunt ipocrite în relaþia cu “Hidroelectrica” l Surse bancare:
Instituþiile de credit trebuie sã constituie provizioane la sfârºit de lunã l Gelu Gherghescu,
“Ernst&Young”: Unii bancheri se tem cã lucrurile pot scãpa de sub control ºi ar putea proviziona
parþial expunerile

B
ãncile care au creditat
“Hidroelectrica” urme-
azãsãconstituieprovizioa-
ne la sfârºit de lunã, ceea

ce va pune presiune pe profiturile
lor, în con3diþiile în care resursele
locale sunt tot mai scumpe, iar gru-
purile mamã îºi reduc expunerile,
pentru cã trebuie sã gãseascã surse
de finanþare ca sã se recapitalizeze.

Creditorii “Hidroelectrica” tre-
buie sã constituie provizioane la
“prima clasificare”, adicã la sfârºit
de lunã, ne-au declarat surse ban-
care.

Deºi instituþiile de credit trebuie
sã provizioneze împrumuturile acor-
date producãtorului de energie, so-
cietãþile de audit nu considerã cã in-
solvenþa “Hidroelectrica” le va da
bãtãi de cap acestora, pentru cã si-
tuaþia existentã nu este un “ongoing
problem” (n.r. problemã în curs de
desfãºurare), ne-au spus surselor
noastre.

Bãncile au o expunere de 378 mi-
lioane euro pe “Hidroelectrica”, iar
unele instituþii de credit au o anumitã
“ipocrizie” în relaþia cu aceasta,
fãcând de 20 de ani “bani frumoºi”,
fãrã vreun incident, a declarat, ieri,
Remus Borza, administratorul judi-

ciar al producãtorului de energie,
potrivit Mediafax.

Domnia sa a explicat: “Se vor-
beºte mult despre expunerea bãnci-
lor pe “Hidroelectrica”. Din punctul
meu de vedere este ºi o anumitã ipo-
crizie din partea unor bãnci. În toþi
aceºti 20 de ani bãncile au fãcut bani

frumoºi, au avut rulaje, linii de fi-
nanþare sau de credit, n-au avut
niciodatã niciun incident cu
Hidroelectrica. Expunerea bãncilor
este de doar 378 milioane euro, în
presã apar cu totul alte cifre. Bãncile
nu au niciun risc”.

Remus Borza a mai spus cã garan-

þiile la credite sunt veniturile pe care
“Hidroelectrica” le obþine din
vânzarea energiei, iar acestea nu pot
decât sã creascã ºi prin urmare se vor
mãri ºi garanþiile bãncilor.

ELENA VOINEA

(continuare în pagina 3)

UE mobilizeazã 120
miliarde dolari pentru
creºtere economicã

Oficialii Uniunii Europene au cã-
zut de accord, în cadrul summit-ului
desfãºurat în 28-29 iunie, la Bruxel-
les, sã cheltuiascã 120 de miliarde
euro pentru “mãsuri imediate de
creºtere”, în vederea susþinerii celor
mai vulnerabile þãri din zona euro.

Draghi, BCE: Posibilitatea
recapitalizãrii directe a
bãncilor este un rezultat
bun

Preºedintele Bãncii Centrale Eu-
ropene (BCE), Mario Draghi, a de-
clarat, la finele sãptãmânii trecute,
cã posibilitatea ca bãncile cu proble-
me financiare sã poatã fi recapitali-
zate direct din fondurile de stabilita-
te ale zonei euro reprezintã un
rezultat bun al summit-ului UE de la
Bruxelles.

“Posibilitatea utilizãrii fondurilor
europene de stabilitate pentru reca-
pitalizarea directã a bãncilor, cerutã
de mult timp de BCE, este un rezul-
tat bun”, a afirmat Draghi.

Liderii UE au convenit sã relaxeze
condiþiile în care Spania îºi va plãti
datoriile ºi criteriile care vor sta la
baza unui eventual acord pentru Ita-
lia, cancelarul german Angela Mer-
kel cedând astfel în faþa presiunilor
pentru mãsuri mai agresive.

În plus, liderii din zona euro au de-
cis sã renunþe la condiþia ca guverne-
le sã aibã statut de creditor privile-
giat în cazul liniei de finanþare cãtre
Spania, destinatã recapitalizãrii
sectorului bancar.
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ADRIAN NÃSTASE N-A MURIT/PIESA ASTA ESTE HIT

Victor(iosul) Ponta

Adrian Nãstase a condus docto-
ratul lui Victor Ponta.

Adrian Nãstase este condamnat la
puºcãrie ºi se sinucide.

Victor Ponta este acuzat de plagiat
(copy/paste) ºi râde.

Este lansat cântecul “Adrian Nã-
stase n-a murit”:
Ø Varianta 1: Glonþul trece opt

centimetri prin gâtul lui Nãstase.
Ø Varianta 2: Glonþul trece opt

centimetri pe lânga gâtul lui Nãstase.
Parlamentul hotãrãºte Poanta ca

premierul sã ne reprezinte la
Bruxelles.

Curtea Constituþionala confirmã,
prin copy/paste, cã Bruxelles începe
cu “B” de la Bãsescu, iar nu Pruxel-
les, cu “P” de la Ponta.

Victor Ponta râde, îl scoate pe Bã-
sescu din lista delegaþiei României la
Bruxelles ºi se trece pe sine
(copy/paste).

USLbagã în Parlament o lege care

nu-i mai dã dreptul Curþii Constitu-
þionale sã se pronunþe asupra hotãr-
ârilor Parlamentului.

Ponta râde.
Guvernul îºi trece Monitorul Ofi-

cial în subordinea sa, ca nu cumva
sã-ºi publice decizia.

Victor Ponta râde.
Ministrul de Interne Ioan Rus

zice cã Nãstase încã nu este deþi-
nut, ci pacient (“Adrian Nãstase
n-a murit”).

Medicii de la Floreasca spun cã
face infarct dacã-l duc la Rahova
(dar, nu, n-a murit).

Fiul cel mare Andrei Nãstase nu
mai citeºte Testamentul politic al ta-
tãlui sau, prin care ar fi zguduit clasa
politicã ºi prin care îl defavorizeazî
sever pe fiul cel mic, Mihnea Nãsta-
se (vezi în casetã).

MAKE

(continuare în pagina 2)

ªI TRIBUNALUL S-A SÃTURAT

Iar Sfârãialã, iar Templeton
(Interviu cu Rob Graham, consilier juridic “Franklin Templeton” Londra)

Reporter: Aþi anunþat cã veþi plãti
dividendele, conform planului, de pe
29 iunie, chiar dacã decizia AGA nu
a fost înregistratã la Registrul Co-
merþului ºi cã aveþi undã verde de la
CNVM pentru acest lucru. Însã, pla-
ta dividendelor þine de legea societã-
þilor comerciale, ºi nu de legea pieþei
de capital.

Rob Graham: Þine, oarecum, de
amândouã. Prin legea societãþilor
comerciale, o decizie nu poate fi

opozabilã terþilor pânã când nu este
înregistratã de Registrul Comerþu-
lui ºi publicatã în Monitorul Oficial.
Acest lucru nu s-a întâmplat. Ordi-
nea obiºnuitã a lucrurilor este sã
aºteptãm pânã la înregistrare.
Totuºi, printr-o interpretare com-
plet legalã, odatã ce acþionarii au
autorizat administratorii sã acþione-
ze într-un fel, se poate face acel lu-
cru înainte de a fi înregistrat. Ne ba-
zãm pe aceste argumente pentru a

justifica faptul cã mergem înainte
cu plata dividendelor. Am fi prefe-
rat sã mergem pe calea normalã.
Am fost îngrijoraþi cã poate CNVM
va avea ceva de obiectat. Deoarece
suntem un fond reglementat,
CNVM ne supravegheazã îndea-
proape ºi, atunci, am întrebat la
CNVM dacã ar fi de acord cu ceea
ce doream sã facem (n.r. plata divi-
dendelor înainte de înregistrarea la
Registrul Comerþului). Când
CNVM a spus cã nu are obiecþii, am
anunþat cã vom face asta.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 13)

Remus Vulpescu: “ªtiu cã
în aceastã perioadã sunt
þinta multor atacuri”
l ªeful OPSPI a demisionat de la
"Transelectrica" l Sãptãmâna trecutã, surse din
piaþã ne-au declarat cã Remus Vulpescu ar fi în
incompatibilitate de funcþii

Remus Vulpescu a demisionat, la
finalul sãptãmânii trecute, din
Consiliul de Administraþie al
“Transelectrica”. Domnia sa ºi-a
motivat decizia într-o scrisoare adre-
satã CA al “Transelectrica” ºi mini-
strului economiei Daniel Chiþoiu:

“Subsemnatul, Remus Vulpescu, ad-
ministrator provizoriu al C.N.T.E.E.
Transelectrica S.A., vã aduc respec-
tuos la cunoºtinþã cã înþeleg sã demi-
sionez cu efect imediat din Consiliul
de Administraþie al C.N.T.E.E.
Transelectrica S.A., motivat de spe-
culaþiile privind o eventualã legãturã
de rudenie ºi/sau de naturã economi-
cã între un alt membru al Consiliului
de Administraþie al C.N.T.E.E.
Transelectrica S.A. ºi orice persoanã
implicatã la un nivel decizional în
oricare dintre entitãþile participante
la raporturi contractuale bilaterale cu
S.C.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A”.

IOANA POPA, ALINA TOMA

(continuare în pagina 13)

Avocatul Ioana Sfârãialã a depus o nouã cerere de blocare a înregistrãrii dividendelor

Fondului Proprietatea (FP) pe anul 2011, potrivit lui Rob Graham, Senior Legal Coun-

sel al Franklin Templeton, bazat în Londra, cãruia îi raporteazã Valeria Nistor, ºefa de-

partamentului Juridic din România.

Acþionarul minoritar al FP, avocatul Ioana Sfârãialã, a obþinut, în justiþie, la finalul anu-

lui trecut, anularea deciziei AGA FP, din septembrie 2010, prin care “Franklin Temple-

ton” a fost numit administratorul Fondului, iar, acum, se judecã recursul fãcut de FP.

Pe motiv cã “Templeton” nu ar fi, de drept administrator, Sfârãialã a contestat pe

bandã rulandã deciziile AGA de la FP.

Un scandal de proporþii s-a declanºat când “Franklin Templeton” a anunþat, în luna

mai, cã plata dividendelor pe anul trecut ar putea fi întârziatã, din cauzã cã avocatul

s-a opus înregistrãrii deciziilor AGA. Ziarul BURSA a prezentat pe larg poziþiile celor

doi oponenþi în articolul “DOI SE BAT ªI BVB PIERDE/ Mare Sfîrãialã cu dividendele

Fondului Proprietatea!”, din data de 14 iunie.

Am discutat cu Rob Graham despre stadiul conflictului cu Ioana Sfârãialã ºi despre

modalitatea de platã a dividendelor. Avocatul Sfârãialã nu a putut fi contactat pânã la

finalul zilei de vineri, pentru a-ºi exprima punctul de vedere.

“Moody’s” a înrãutãþit perspectiva
ratingului României

“Moody’s” a înrãutãþit, vinerea
trecutã, perspectiva ratingului
”Baa3” al þãrii noastre, pentru dato-
riile pe termen lung în valutã ºi lei,
de la stabilã la negativã, din cauza
riscurilor legate de expunerea la
zona euro, prin canale comerciale,
de investiþii ºi financiare, potrivit
unui comunicat al agenþiei.

“Moody’s” a reconfirmat ratingul
nostru pentru monedã strãinã ºi mo-
nedã localã, la “Baa3”, menþinând
astfel calificativul în categoria “in-
vestment grade”, cu risc scãzut pen-
tru investiþii. Ratingul pentru dato-
riile pe termen scurt în valutã ºi lei a
fost menþinut la nivelul “Prime-3”.

“Legãturile României cu zona
euro prin canale comerciale, de
investiþii ºi financiare amplificã ri-
scurile la care este expusã economia
în urmãtoarele 12-18 luni”, conside-
rã “Moody’s”.

Totodatã, având în vedere nivelul
relativ ridicat al datoriilor în valutã ºi
obligaþiile anuale semnificative de
rambursare a acestora, orice înrãutã-
þire a condiþiilor din zona euro ar am-
plifica riscurile legate de balanþa de
plãþi ºi de sistemul bancar.

În consecinþã, “Moody’s” a redus
plafoanele pentru obligaþiunile
pe termen lung ºi depozite în mone-
dã localã de la “Aa3” la “A3”, plafo-

nul pentru obligaþiunile pe termen
lung în valutã de la “A1” la “A3”, iar
plafonul pentru obligaþiunile pe ter-
men scurt în valutã de la “P-1” la
“P-2”.

Ajustãrile au fost efectuate pentru
a reflecta mai bine vulnerabilitatea
þãrii la riscuri externe ºi corelaþia de
default dintre Guvern ºi beneficiarii
de împrumuturi din sectorul privat.

Plafoanele pentru depozitele ban-
care în valutã pe termen lung ºi scurt
au fost menþinute la nivelul “Baa3”,
respectiv “P-3”.

ELENA VOINEA

(continuare în pagina 13)

Imagine din videoclipul "Dan Spãtaru".


