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BCE nu a cumpãrat
obligaþiuni guvernamentale
sãptãmâna trecutã

Banca Centralã Europeanã (BCE)
a anunþat, ieri, cã nu a fãcut achiziþii
de obligaþiuni guvernamentale de pe
pieþele secundare nici în intervalul
3-7 septembrie, punând astfel punct
în mod oficial programului destinat
reducerii costurilor împrumuturilor.
BCE nu a mai fãcut astfel de achiziþii
în ultimele 26 de sãptãmâni.

Valoarea cumulatã a achiziþiilor
de obligaþiuni de stat derulate pânã
acum de BCE este de 209 miliarde
de euro.

Economia Franþei va scãdea
în trimestrul actual

Economia Franþei va scãdea în tri-
mestrul al treilea din anul curent,
dupã o stagnare de nouã luni, con-
form bãncii centrale de la Paris, care
anticipeazã un declin de 0,1% al
PIB-ului în perioada iulie - septem-
brie. Astfel, PIB-ul Franþei va scãdea
pentru prima oarã de la ieºirea þãrii
din recesiune, la începutul lui 2009.

Recesiunea din Italia
depãºeºte aºteptãrile

Economia Italiei a înregistrat, în
trimestrul al doilea din anul curent, o
scãdere peste aºteptãri, semn cã se
adânceºte cea de-a patra recesiune
cu care se confruntã þara din 2001.

Produsul Intern Brut al Italiei a
scãzut cu 0,8% în perioada apri-
lie-iunie 2012, comparativ cu prime-
le trei luni din 2011, conform Institu-
tului italian de statisticã (Istat), care,
în luna august, estima un declin de
0,7%.

(Citiþi articolul integral în pag. 16)
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Show la vânzarea “Oltchim”
l Proprietarul de la Rafo Oneºti, interesat de combinatul vâlcean

C
ompania germanã PCC,
“Petrochemical Hol-
ding” Austria, proprieta-
rul RAFO Oneºti, ºi

AISA, firma omului de afaceri ªte-
fan Vuza, au fost interesate sã cum-
pere dosare de prezentare ca sã parti-
cipe la privatizarea “Oltchim”, potri-
vit unor surse apropiate situaþiei.

Pe lângã aceste companii, jurnalis-
tul Dan Diaconescu ºi-a exprimat in-
tenþia sã cumpere “Oltchim”.

“Încerc sã cumpãr Oltchim, dar nu
singur”, a spus Dan Diaconescu,
continuând: “Împreunã cu toþi tele-
spectatorii, cu poporul, cu toþi oame-
nii care vor sã subscrie la acest act“.

Investitorii mai au la dispoziþie o
sãptãmânã sã cumpere dosare de
prezentare pentru “Oltchim”.

Unele surse afirmã cã ruºii de la
TISE vor sã dea Statul Român în ju-
decatã, din cauza faptului cã a
schimbat regulile de participare la li-
citaþie, în timpul jocului.

Se pare cã aceste schimbãri l-au
descalificat pe TISE, înainte sã se
prezinte la licitaþie.

Este interesantã apariþia “Petro-
chemical Holding” Austria, ca posi-
bil investitor la Oltchim. Compania
austriacã deþine în prezent 96,5% din
capitalul companiei Rafo Oneºti.

În luna august, acþionarii au apro-
bat iniþierea procedurii de negociere
în vederea contractãrii unui împru-
mut în valoare de 330 milioane de
euro propus de administratorii socie-

tãþii, de la diverºi creditori externi,
pentru retehnologizarea ºi moderni-
zarea Rafo Oneºti. “Petrochemical
Holding” GmbH Austria a fost
înfiinþatã în anul 1996, având sediul
la Viena ºi un capital social de 200
milioane euro. Obiectul de activitate
constã în activitãþi în petrochimie ºi
investiþii financiare. Principalele
companii petrochimice controlate de
“Petrochemical Holding” sunt
RAFO SA din România , Korund ºi
Wellchem, din Federaþia Rusã ºi
Grizzy Gas din Polonia, iar în dome-
niul financiar, Devision Ucraina ºi
Teknol, din Federaþia Rusã.

În prezent, Iakov Goldovskiy, re-
prezentant al Petrochemical Hol-
ding, reevalueazã toate posibilitãþile
de dezvoltare a propriilor afaceri.

Iakov Goldovskiy este consiliat
de Grigory Luchansky, un apropiat

al lui Rakhat Aliev - ginerele
preºedintelui Kazahstanului, Nur-
sultan Nazarbaev.

Lanþ petrochimic
Rafo-Oltchim-Arpechim

De-a lungul vremii a fost vehicu-
latã realizarea unui proiect comun
care presupune înfiinþarea unui lanþ
petrochimic format din “Rafo”,
“Oltchim” ºi divizia de petrochimie
de la “Arpechim”.

Divizia de petrochimie a “Arpe-
chim” a fost achiziþionatã de combi-
natul chimic vâlcean, iar din sche-
ma pentru formarea lanþului petro-
chimic ar lipsi rafinãria oneºteanã.

Ideea lanþului petrochimic a apã-
rut de la azeri, care au purtat de-a
lungul vremii negocieri pentru achi-
ziþia rafinãriei Arpechim ºi ºi-au ma-

nifestat interesul ºi pentru rafinãria
Rafo Oneºti ºi pentru preluarea com-
binatului chimic Oltchim Râmnicu
Vâlcea, pe care voiau sã îl includã
într-un complex regional, alãturi de
rafinãria Arpechim.

Într-un interviu acordat în mai
2010, ministrul economiei Adriean
Videanu spunea cã “Oltchim ºi Rafo,
complementar vorbind, pot repre-
zenta un ansamblu economic foarte
important”.

Senzaþional: intrã în scenã
ºi Dan Diaconescu

Dan Diaconescu vrea sã cumpere
cu orice preþ “Oltchim”, pe care îl
considerã un simbol naþional.

ANCUÞA STANCIU

(continuare în pagina 11)
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Situaþia Greciei taie
optimismul privind zona euro
l “Discuþii dure” între liderii de la Atena ºi troica
FMI-UE-BCElMoneda unicã îºi reia deprecierea

Premierul elen, Antonis Sama-
ras, a derulat, ieri, o nouã run-
dã de negocieri cu reprezen-

tanþii creditorilor internaþionali ai
þãrii, care cer mãsuri de austeritate
adiþionale, însã discuþiile nu par sã
vinã cu un rezultat pozitiv prea
curând. Întâlnirea lui Samaras cu in-
spectorii Fondului Monetar Interna-
þional, ai Uniunii Europene ºi Bãn-
cii Centrale Euro-
pene (troica) a ve-
nit cu o zi înainte
ca oficialul elen sã se întâlneascã cu
preºedintele BCE, Mario Draghi.

Oficialii troicii evalueazã propu-
nerile Greciei în privinþa pachetului
de austeritate în sumã de 11,5 miliar-
de euro pentru 2013-2014, conform
afirmaþiilor ministrului de Finanþe,
Yannis Stournaras. “Sunt discuþii
dure, întrucât mãsurile sunt dure”, a
declarat Stournaras dupã întâlnirea
de ieri. Întrebat dacã inspectorii
FMI-UE-BCE insistã pe disponibili-

zãri în sectorul public elen, Stourna-
ras a afirmat doar atât: “Încercãm sã
convingem cã argumentele noastre
sunt corecte”.

De menþionat cã, în cadrul unor
discuþii desfãºurate dumincã, troica
a respins o parte din propunerile
Greciei în privinþa mãsurilor supli-
mentare de austeritate. Oficialii
strãini au considerat neadecvate

unele mãsuri de
reducere a cheltu-
ielilor ºi creºtere a

veniturilor, ca parte a pachetului pe
care Grecia trebuie sã-l adopte ca sã
obþinã urmãtoarea tranºã din fi-
nanþarea internaþionalã. Unele surse
citate de presa internaþionalã spuneau,
chiar, cã negocierile dintre oficialii
eleni ºi troica vor dura multã vreme,
întrucât nu s-a finalizat nimic deo-
camdatã.

ALINA VASIESCU

(continuare în pagina 3)

Reorganizarea Hidroelectrica,
la mâna bãncilor
Cele zece bãnci care au împru-

mutat Hidroelectrica au o
pondere de 69% la masa cre-

dalã, a anunþat ieri, Remus Borza, di-
rectorul Euro Insol - administratorul
judiciar al producãtorului de
energie. Astfel, “stãpânii” reor-
ganizãrii Hidroelectrica sunt in-
stituþiile creditoare, a subliniat
domnia sa.

Ieri, administratorul judiciar
al Hidroelectrica a depus, la Tri-
bunalul Bucureºti, tabelul preli-
minar al creanþelor companiei.
Remus Borza a precizat: “Au
depus declaraþii de creanþe un
numãr de 381 de creditori. Va-
loarea totalã a creanþelor solici-
tate este de 5,49 miliarde lei, din
care au fost admise 3,5 miliarde de
lei. De asemenea, au fost admise sub
condiþie creanþe de circa 804 milioa-
ne lei, iar cele respinse au fost în va-
loare de 1,17 miliarde de lei”.

Tabelul preliminar al creanþelor
va fi transmis spre publicare la Bule-
tinul Procedurilor de Insolvenþã.
Creditorii pot face contestaþie pe

parcursul a cinci zile lucrãtoare dupã
publicarea în Buletin (în aproxima-
tiv trei zile). Judecarea contestaþiilor
poate dura ºi un an. Dupã definitiva-
rea tabelului creanþelor, creditorii

vor analiza ºi aproba planul de reor-
ganizare, a mai spus domnul Borza.

“Dacã înceteazã cauzele insol-
venþei, Hidroelectrica poate ieºi din
insolvenþã ºi fãrã planul de reorgani-
zare fãcut de administratorul judi-
ciar”, a subliniat reprezentantul Euro
Insol.

Printre bãncile care figureazã în

tabelul preliminar al creditorilor Re-
mus Borza a menþionat cã se regã-
sesc CitiBank Europe - pondere de
7,8% în totalul masei credale, BCR -
7,8%, ING Bank Dublin - 7,8%,

BRD - 12,14%, RBS Bank –
3,6%, Banca Transilvania – 3%
ºi Alpha Bank – 2,2%.

Conform legii, în termen de
30 de zile de la publicarea tabe-
lului definitiv al creanþelor, cre-
ditori cu peste 20% din masa
credalã, administratorul judi-
ciar sau Hidroelectrica prin ad-
ministratorul special au posibi-
litatea sã propunã un plan de re-
organizare a activitãþii. Remus
Borza susþine cã administrato-
rul judiciar va întocmi ºi supune

aprobãrii creditorilor, cu sprijinul
acþionarului majoritar al companiei,
planul de reorganizare al Hidroelec-
trica. În prezent, niciun creditor al
Hidroelectrica nu deþine individual
20% din masa credalã.

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 12)

Acþionarii “Oltchim” au
votat actualizarea creanþei
AVAS cu dobânzile la zi
lCristian Duþescu: “Decizia AGA este discutabilã;
AGA poate fi contestatã” l Remus Vulpescu,
OPSPI: “În premierã, consens perfect în AGA”
l Conversia creanþei AVAS, respinsã,
conform cu noua strategie de privatizare

Acþionarii “Oltchim” (sim-
bol OLT) au votat, ieri, ac-
tualizarea creanþei AVAS

cu dobânzile aferente, la data valo-
rificãrii acesteia, ºi au respins con-
versia acesteia în acþiuni, în confor-
mitate cu noua strategie de privati-
zare a combinatului, aprobatã de
Guvern prin memorandum.

Executivul a decis, luna trecutã,
sã privatizeze “Oltchim”, prin
vânzarea colectivã a pachetului de
54,80% din acþiunile OLT, deþinut
de Ministerul Economiei ºi a cre-
anþelor Autoritãþii pentru Valorifi-
carea Activelor Statului (AVAS) ºi
“Electrica”, reprezentând 1,8 mi-
liarde lei sau 56% din datoriile
companiei. Astfel, vor avea loc trei
licitaþii, care, teoretic, ar putea fi
adjudecate de investitori diferiþi.

Astfel, acþionarii au aprobat,
ieri, modificarea convenþiei de
drept privat privind aplicarea de
dobândã la creanþa deþinutã de Au-
toritatea pentru Valorificarea Acti-
velor Statului (AVAS) asupra
“Oltchim”, încheiatã la 22 decem-
brie 2011, prin care s-a stabilit mo-
dul de calcul al dobânzilor, decizia
fiind aprobatã cu 62,17% din votu-
rile exprimate.

Acþionarul minoritar PCC SE nu
a votat acest punct pentru cã a fost
adãugat în ultimul moment ºi nu a
avut posibilitatea de a obþine în
timp util procura din Germania
pentru vot, ne-au declarat repre-
zentanþii companiei.

ADINA ARDELEANU
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