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Proteste în Grecia

Peste 12.000 de protestatari au
manifestat, sâmbãtã seara, la Salonic
– Grecia, împotriva noilor mãsuri de
austeritate cerute acestei þãri de
Uniunea Europeanã ºi Fondul Mo-
netar Internaþional. “Foarte curând,
marea majoritate a poporului grec va
reacþiona”, a spus, în timpul manifes-
taþiei, Alexis Tsipras, liderul partidu-
lui de opoziþie Syriza.

Sindicatul elen ADEDY, care re-
prezintã funcþionarii publici, con-
damnã noile tãieri “barbare” ale sa-
lariilor ºi reducerea numãrului de an-
gajaþi din sectorul public.

Manifestaþiile au avut loc cu o zi
înaintea unei întâlniri a inspectorilor
FMI – UE- BCE cu ministrul grec de
finanþe, Yannis Stournaras, ºi a reu-
niunii coaliþiei guvernamentale de la
Atena, care urma sã decidã ce mãsuri
trebuie luate pentru realizarea unor
economii de 11,5 miliarde euro în anii
2013 ºi 2014. De aceste mãsuri de-
pinde continuarea sprijinului finan-
ciar oferit de creditorii internaþionali.

Slovenia are nevoie de o
jumãtate de miliard de euro
pânã la sfârºitul anului

Slovenia are nevoie de o jumãtate
de miliard de euro pânã la sfârºitul
anului, a anunþat ministrul sloven de
finanþe, Janez Sustersic, într-un in-
terviu apãrut ieri în cotidianul aus-
triac Die Presse, relateazã AFP, con-
form Agerpres.

“Pânã la sfârºitul anului, am putea
avea nevoie de o jumãtate de miliard
de dolari. Slovenia are mai multe op-
þiuni. Însã este adevãrat cã emiterea
unor obligaþiuni de stat pânã la
sfârºitul anului ar fi extrem de utilã”,
a explicat ministrul. Acesta a insistat
asupra importanþei ca Slovenia sã
adopte reformele structurale propu-
se de guvern. (V.R.)

Cristian Sima ºi Dan
Simionescu, în colimatorul
acþionarilor Sibex
l Doi acþionari au cerut pornirea acþiunii în rãspundere împotriva
preºedintelui bursei sibiene l Alþi patru acþionari au un demers similar
împotriva lui Dan Simionescu

A
GA de la Sibex se anunþã
incendiarã. Acþionarii
Sibex vor discuta, pe 22
septembrie, la Sibiu,

pornirea acþiunii în rãspundere
împotriva preºedintelui Cristian
Sima, precum ºi a administratorului
Dan Simionescu, dupã ce douã gru-
puri de acþionari au solicitat comple-
tarea ordinii de zi.

Acþiunea în rãspundere împotriva
lui Cristian Sima a fost cerutã de
“Delta Solar Investments”, fosta
“Delta Valori Mobiliare”, ºi de Mire-
la Narcisa Grigoroiu, care deþin cu-
mulat aproximativ 9% din acþiunile
Sibex, iar cea împotriva lui Dan Si-
mionescu a fost solicitatã de “WBS
România”, “E.D. Engineering
Impex”, Vlad Cavarnali ºi Marian
Renato Neagoe, care deþin împreunã
5,11% din titluri.

Dan Simionescu, care este repre-
zentant al SIF3 Transilvania în Con-
siliul Sibex, ne-a declarat cã acþiona-
rii vor decide în AGA dacã aprobã
sau nu acþiunea în rãspundere împo-
triva sa, fãrã a face alte comentarii.

Adunarea Generalã a fost convo-
catã la cererea “Delta Valori Mobi-
liare”, “Super Gold Invest” ºi “Inter-

finbrok”, care deþin, împreunã,
5,6375% din acþiunile bursei de la
Sibiu, pe ordinea de zi figurând re-
vocarea Consiliului de Administra-
þie ºi alegerea unuia nou.

Acþionarii s-au arãtat nemulþumiþi
de rezultatele slabe pe care Bursa
le-a înregistrat în ultima perioadã.

Sibex a încheiat prima jumãtate a
anului cu pierderi de 149.054 lei,
dupã un un profit de numai 1.795 lei,
în primul trimestru. Anul trecut,
compania a înregistrat pierderi de
aproape 600.000 lei.

Cei care au cerut tragerea în rãs-
pundere a lui Cristian Sima au co-
municat cã îºi vor motiva solicitarea

în AGA.
Alexandru Elian, de la “Delta So-

lar Investments”, ne-a spus cã va
pune în scris nemulþumirile sale, însã
a adãugat cã are senzaþia cã sunt anu-
mite lucruri pe care Cristian Sima le-a
fãcut în calitate de director-general
care nu erau în regulã pentru Bursã.

Cristian Sima ajuns în fruntea Si-
bex dupã o adunare generalã cu
scandal, în aprilie 2011, în care a fost
debarcat fostul preºedinte - Teodor
Ancuþa - contestatã în instanþã, la
vremea respectivã.

ADINA ARDELEANU
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NICOLAE CINTEZÃ:

“BNR a gãsit surprize neplãcute
la unele bãnci”

Nicolae Cintezã: “Într-un
anumit caz a fost nevoie de
o majorare a fondurilor
bãncii”

În urma unor verificãri, Banca
Centralã a gãsit probleme la unele
bãnci, privind evaluarea garanþiilor,
potrivit lui Nicolae Cintezã, ºeful
Supravegherii din BNR.

Domnia sa ne-a declarat: “Am
avut surprize neplãcute la niºte insti-
tuþii de credit, privind supraevalua-
rea colateralului. Într-un anumit caz

a fost nevoie de o majorare a fondu-
rilor bãncii, pentru cã auditul extern
nu a fost de acord cu valoarea justã a
colateralului”.

Un alt motiv pentru care Banca
Centralã a cerut datele financiare ale
bãncilor din prima jumãtate a anului
auditate este legat de firmele de audit.

În situaþia în care unui auditor,

care lucreazã cu mai multe bãnci, i-a
scãpat vreo greºealã din bilanþurile
unei instituþii de credit, este posibil
ca acest lucru sã se întâmple ºi în ca-
zul celorlalte bãnci din portofoliul
companiei de audit, potrivit
oficialului BNR.

“La unele dintre bãnci am intuit
chiar bine erorile”, ne-a precizat Ni-
colae Cintezã, fãrã sã ne ofere alte
detalii.

ELENA VOINEA
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RAPORTAT LA DOLAR

Euro, în cea mai mare
creºtere sãptãmânalã
din ultimele ºase luni
lMoneda unicã a trecut pragul de 1,28 dolari
pentru prima oarã dupã 22 mai

Euro s-a apreciat vineri, pe pieþele
externe, faþã de moneda americanã,
depãºind pentru prima oarã dupã
luna mai pragul de 1,28 dolari. Dina-
mica monedei unice europene a avut
la bazã optimis-
mul generat de
planul anunþat joi
de Banca Centralã Europeanã
(BCE) în privinþa achiziþiilor de
obligaþiuni guvernamentale.

Euro a urcat cu 1,5% vineri, pe
piaþa din New York, ajungând la
1,2817 dolari. Astfel, moneda
împãrþitã de 17 state din UE a trecut
de 1,28 dolari pentru prima oarã
dupã 22 mai. În intervalul 3-7 sep-
tembrie, euro a câºtigat 1,9% faþã de
dolar, acesta fiind cel mai important
avans sãptãmânal din februarie pânã

în prezent.
Analiºtii aratã cã pe pieþe se re-

simte un sentiment pozitiv faþã de re-
zolvarea crizei datoriilor din Europa.
La data de 6 septembrie, conducerea

Bãncii Centrale
Europene a conve-
nit un program ne-

limitat de achiziþii de obligaþiuni gu-
vernamentale, ca parte a încercãrilor
de a readuce sub control dobânzile
mari la care se împrumutã unele state
puternic îndatorate din zona euro.
Maturitatea obligaþiunilor pe care le
va putea cumpãra BCE de pe piaþa
secundarã va fi de 1-3 ani, fãrã o
limitã în privinþa randamentelor.

ALINA VASIESCU
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Grzegorz Konieczny: “Listarea
Fondului Proprietatea la
Varºovia, blocatã la CNVM”
l “Programul de rãscumpãrãri, întârziat de litigiile iniþiate de Ioana Sfîrãialã”

Reporter: Care este stadiul listã-
rii Fondului Proprietatea la Bursa
din Varºovia?

Grzegorz Konieczny: În acest
moment, nu existã niciun progres în
privinþa legãturii între cei doi depo-
zitari, din Bucureºti ºi Varºovia. Am
fost informaþi de CNVM cã sunt ne-
cesare câteva modificãri în douã re-
glementãri ºi în regulamentul Depo-
zitarului Central din România, pen-
tru stabilirea unei legãturi directe.
CNVM ne-a informat, în mai 2012,
cã va publica proiecte modificate ale
celor douã reglementãri, dar acest
lucru nu s-a întâmplat pânã în pre-
zent. De asemenea, nu am vãzut încã
o variantã revizuitã a regulamentului

Depozitarului Central. Aceste ches-
tiuni sunt în afara controlului Fondu-
lui, dar continuãm sã cooperãm cu
cele douã instituþii pentru a avansa în
acest proces. Suntem profund deza-
mãgiþi de lipsa unor acþiuni prompte
ale CNVM ºi ale Depozitarului Cen-
tral, care, în mod clar, nu iau în con-
siderare deciziile acþionarilor FP ºi
ale celor mai mari investitori de pe
piaþa de capital din România. Încã
sperãm cã dorinþa acþionarilor va fi
respectatã ºi cã data de 31 decembrie
2012 rãmâne fezabilã pentru finali-
zarea listãrii.

Reporter: De ce nu a început rãs-
cumpãrarea de acþiuni proprii, dupã
cum a fost aprobatã de acþionari, pe

25 aprilie?
Grzegorz Konieczny: Programul

de rãscumpãrãri este întârziat de liti-
giile iniþiate de Ioana Sfîrãialã, care
blocheazã înregistrarea deciziei ac-
þionarilor din 25 aprilie. La ultimul
termen, din 14 august, judecata do-
sarului a fost amânatã pânã la solu-
þionarea unui incident procedural
într-un alt dosar conex, în care Ioana
Sfîrãialã a formulat mai multe cereri
de recuzare a judecãtorului. Cereri-
le de recuzare au fost respinse de
douã ori ºi aºteptãm continuarea
procesului.

ADINA ARDELEANU
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n AVAS a identificat posibili investitori
interesaþi sã relanseze activitatea
“Fortus” Iaºi
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Listarea Fondului Proprietatea la Bur-
sa din Varºovia, aprobatã de acþiona-
ri, depinde de conexiunea dintre De-
pozitarul Central ºi KDPW, instituþia
similarã din Polonia, însã, în acest
moment, nu existã niciun progres în
acest sens, potrivit lui Grzegorz Ko-
nieczny, managerul Fondului Proprie-
tatea. Domnia sa ne-a declarat cã ar
mai fi necesare câteva modificãri în
douã reglementãri CNVM ºi în regula-
mentul Depozitarului.
Grzegorz Konieczny a mai vorbit de-
spre programul de rãscumpãrãri apro-
bat de acþionarii Fondului, dar ºi despre
efectele insolvenþei Hidroelectrica.

ASTÃZI

Justiþia ar putea hotãrî demolarea “Catehdral Plaza”
l “Millennium Building Development” face demersuri disperate pentru influenþarea instanþelor de
judecatã, potrivit Arhiepiscopiei Romano-Catolice l Juriºti: ”La baza sondajului legat de demolarea
«Cathedral Plaza», comandat de «The Money Channel», stã un conflict de interese”

Justiþia ar putea hotãrî, astãzi,
dacã imobilul de 19 etaje cons-
truit lângã Catedrala “Sf. Iosif”

din Bucureºti va fi demolat, dupã
cum ne-a spus Gabriel Popa, secre-
tar eparhial în cadrul Arhiepiscopiei
Romano-Catolice.

Domnia sa ne-a precizat cã pe ro-
lul instanþei se aflã peste zece pro-
cese, care au materii juridice diferi-
te, dar vizeazã acelaºi lucru - de-
sfiinþarea clãdirii “Cathedral Plaza”

-, astãzi fiind programat termenul la
care Justiþia va decide într-unul din-
tre dosare. Partea nemulþumitã va
putea face recurs la hotãrârea jude-
cãtoreascã de astãzi.

Potrivit unui comunicat al Arhie-
piscopiei Romano-Catolice, în luna
iulie a acestui an, Tribunalul
Dâmboviþa a emis o sentinþã civilã
prin care îl obligã pe edilul ºef al Ca-
pitalei "sã dispunã desfiinþarea tur-
nului Cathedral Plaza ºi sã ia toate

mãsurile administrative de aducere a
terenului în situaþia anterioarã emite-
rii autorizaþiei, în vederea refacerii
cadrului natural din zona de protec-
þie a Catedralei«Sf. Iosif»".

Preotul Francisc Doboº, purtãtorul
de cuvânt al Arhiepiscopiei Roma-
no-Catolice, ne-a declarat, ieri, cã sen-
tinþaestedefinitivã,darnu irevocabilã,
fapt pentru care a fost contestatã, as-
tãzi fiind primul termen în acest caz.

Arhiepiscopia Romano-Catolicã

se aflã în conflict cu “Millennium
Building Development” din anul
2006, când aceastã firmã, care are
acþionar majoritar societatea
“Willbrook”, a început construcþia
controversatului imobil.

“The Money Channel” a coman-
dat, recent, un sondaj despre posibila
demolare a acestei clãdiri.

EMILIA OLESCU
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Banca Naþionalã a României (BNR) a gãsit “surprize ne-
plãcute” în sistemul bancar, care au apãrut din cauza
faptului cã instituþiile de credit au supraevaluat garan-
þiile din portofoliu, potrivit ºefului Di-
recþiei de Supraveghere din BNR, Ni-
colae Cintezã. Prin urmare, Banca
Centralã a solicitat instituþiilor de
credit sã prezinte, pânã la jumãtatea
lunii octombrie, rezultatele financia-
re pe semestrul întâi auditate, aten-
þia fiind îndreptatã cãtre provizioane

ºi garanþii.
Bancherii nu vãd nimic spectaculos în cerinþele Bãncii
Centrale, susþinând cã auditarea rezultatelor reprezintã

un lucru absolut normal, pe care toa-
te bãncile serioase îl realizeazã.
În schimb, reacþiile din piaþã aratã cã
rãbdarea BNR pare sã fi ajuns la o
anumitã limitã în ceea ce priveºte
“creativitatea” manifestatã de bãnci
în raportãrile financiare, pe care nu
este dispusã sã o tolereze.
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