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Spania a plasat obligaþiuni
de 4,8 miliarde euro

Spania a vândut, ieri, obligaþiuni
de 4,8 miliarde euro (6,2 miliarde do-
lari), suma obþinutã fiind cea mai im-
portantã din ianuarie pânã în prezent.

Trezoreria din Madrid a plasat titluri
pe trei ani în valoare de 3,94 miliarde
euro, la un randament mediu de
3,845%, respectiv titluri cu maturi-
tatea la zece ani, de 859 milioane de
euro, la o dobândã de 5,666%, faþã
de 6,647% - randamentul acceptat de
Spania la licitaþia din 2 august.

Comitetul Basel: Necesar
de capital suplimentar de
374 miliarde euro pentru
bãncile mari

Cele mai mari bãnci din lume ar fi
avut nevoie de un capital suplimen-
tar de 374 miliarde euro (488 miliar-
de dolari) dacã noile cerinþe înãsprite
de capital ar fi fost adoptate la
sfârºitul anului trecut, potrivit Comi-
tetului Basel pentru Supraveghere
Bancarã. Estimarea este cu 111 mi-
liarde euro mai redusã decât cea pu-
blicatã în urmã cu ºase luni.

Ungaria sperã sã reia
în octombrie negocierile
cu FMI

Negocierile dintre Ungaria ºi cre-
ditorii internaþionali (FMI ºi UE), pe
marginea unui acord de 15 miliarde
euro, ar putea fi reluate la mijlocul
lunii viitoare, dupã reuniunea anualã
a Fondului Monetar Internaþional,
declarã ºeful echipei maghiare de
negociere, Mihaly Varga.

Reuniunile anuale ale Fondului
Monetar Internaþional ºi Bãncii
Mondiale vor avea loc în perioada
9-14 octombrie, la Tokyo. (V.R.)

Licitaþie cu strigãturi
la Oltchim

l PCC, singurul ofertant pentru creanþa AVAS l Diaconescu vrea sã cumpere
doar acþiunile statului la Oltchim l Vuza vrea sã preia doar acþiunile Oltchim ºi
creanþa AVAS l Scandal în jurul orei de înregistrare a ofertei lui Dan
Diaconescu lWojciech Zaremba, PCC, în exclusivitate pentru ziarul “BURSA”:
“Dacã PCC va câºtiga procesul de privatizare, vom face tot posibilul pentru ca
Oltchim sã funcþioneze din nou, inclusiv divizia Arpechim”

C
ircul privatizãrii Oltchim,
cu nelipsitul show a la
Dan Diaconescu, ne-a
mai coborât câteva trepte

în ochii investitorilor, apreciazã mai
mulþi oameni de afaceri, mai ales cã

jurnalistul a anunþat cã va participa
la toate privatizãrile importante,
cum ar fi Tarom, CFR Marfã ºi Hi-
droelectrica.

Pânã la închiderea ediþiei, comi-
sia de privatizare încã nu anunþase

numele ofertanþilor calificaþi pen-
tru licitaþia programatã astãzi, la
ora 12.00.

ALINA TOMA VEREHA
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Surse: Rãspunsurile
conducerii Sibex la
nemulþumirile acþionarilor
l Bursa sibianã a depãºit cheltuielile bugetate ºi nu a îndeplinit veniturile, potrivit
unui document intern atribuit executivului Sibex, intrat în posesia noastrã

Pierderile raportate de
Sibex la jumãtatea
anului au fost cauzate

de o depãºire a cheltuielilor
bugetate ºi de neîndeplinirea
veniturilor programate, po-
trivit unui document intern
atribuit executivului bursei.
Conform unor surse, execu-
tivul Sibex ar fi pregãtit un
draft cu rãspunsuri la 22 de
întrebãri adresate de SIF2
Moldova, pe 23 august, însã
documentul nu a mai trecut
prin Consiliul de Adminis-
traþie pentru aprobare ºi,
astfel, nu a ajuns la SIF2.

Sibex se aflã în plin scan-
dal, acþionarii fiind aºteptaþi
mâine sã decidã dacã înlocu-
iesc actualul consiliu de
administraþie, prezidat de
Cristian Sima, situaþie care ne
îngreuneazã posibilitatea sã certi-
ficãm autenticitatea documentului
care conþine rãspunsurile atribuite
conducerii executive Sibex la între-
bãrile SIF Moldova.

Probabil, actualul Consiliu de
Administraþie va adapta rãspunsuri-
le pregãtite de executiv pentru a rãs-
punde acþionarilor, în Adunarea Ge-
neralã de sâmbãtã.

În rãspunsul pregãtit pentru SIF
Moldova, atribuit Sibex, se aratã:
„Pierderile înregistrate de societate
la 30.06.2012 în sumã de 149.053 lei
sunt datorate urmãtoarelor aspecte: -
nerealizãrii veniturilor programate
prin BVC-ul aprobat în Adunarea
Generalã a Acþionarilor, respectiv
s-au obþinut venituri în valoare de
1.606.116 lei, faþã de 2.179.250 lei
programate prin BVC (cu 26% mai

puþin); - depãºirii cheltuieli-
lor ºi anume: - depãºirea
cheltuielilor cu salariul Di-
rectorului General al Sibex
cu suma de 52.506 lei; -
depãºirea cheltuielilor cu de-
plasãrile directorului general
ºi consiliului de administra-
þie cu suma de 41.429 lei; -
depãºirea bugetului alocat
servicii terþi cu suma de
33.414 lei”.

SIF Moldova a mai între-
bat care sunt limitele de
competenþã delegate Direc-
torului general ºi Directoru-
lui General Adjunct de a
încheia acte juridice fãrã
aprobarea Consiliului de
Administraþie, rãspunsul
pregãtit la Sibex fiind urmã-
torul: “Conform Deciziei

Consiliului de Administraþie nr.
267/30.11.2011, valoarea totalã a
actelor juridice care pot fi încheiate
de cãtre conducãtorii societãþii sub
condiþia informãrii imediate a
membrilor Consiliului de Adminis-
traþie este de maxim 50.000 lei cu
acelaºi terþ”.

ADINA ARDELEANU
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CONFERINÞA “YOUNG MARKETS”

Andre Cappon: “O þarã nu are
nevoie de douã burse”
Consolidarea burselor în lume

a crescut valoarea de piaþã a
acestora, iar o þarã nu are ne-

voie de mai mulþi operatori de piaþã,
este de pãrere Andre Cappon,
preºedintele The CBM Group,
o companie de consultanþã
specializatã în servicii finan-
ciare, prezent, ieri, la conferin-
þa „Young Markets”, la Sibiu.

Andre Cappon a dat exem-
plul Canadei, unde în anii '90
existau burse la Montreal, To-
ronto, Calgari ºi Vancouver,
însã întreaga piaþã reprezenta
o zecime din cea din Statele
Unite.

Astfel, toate operaþiunile
spot au fost mutate la Toronto,
iar derivatele la Montreal, iar
cele douã burse au semnat, în 1999,
un acord de non-competitivitate pe
termen de zece ani, timp în care am-
bii operatori s-au dezvoltat, potrivit
consultantului citat.

„În 2007, când acordul era aproa-

pe de final, Toronto a vrut sã cumpe-
re Montreal, iar între cele douã burse
a izbucnit un scandal de proporþii”, a
relatat domnul Cappon, care a adãu-

gat: ”Nu s-a ajuns la nicio înþelegere,
iar, ulterior, Toronto a decis sã îºi
dezvolte propria piaþã de derivate.
Valoarea ambelor pieþe a scãzut,
pentru a urca din nou numai când cei
doi operatori au realizat cã fuziunea

este mai beneficã pentru amândoi. În
cadrul aceleiaºi þãri, o cãsãtorie este
mai beneficã decât un rãzboi între
burse”.

Andre Cappon considerã cã
viitorul va fi al burselor glo-
bale, pe lângã care vor exista li-
deri regionali, dar ºi jucãtori na-
þionali, care nu vor dori sã facã
alianþe sau fuziuni.

Mesajul lui Andre Cappon
vine mãnuºã pe piaþa de capital
din România, unde toate tenta-
tivele de fuziune dintre Bursa
de Valori Bucureºti ºi Sibex au
eºuat.

Mai mult, cele douã pieþe au
intrat în competiþie directã
întrucât BVB ºi-a lansat propria
piaþã a derivatelor, iar Sibex

propria piaþã spot, care însã a rãmas
subdezvoltatã, cu numai doi emitenþi
ºi tranzacþii nesemnificative.

ADINA ARDELEANU
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În atenþia abonaþilor la ziarul “BURSA”

Dacã sunteþi abonaþi la ziarul “BURSA” ºi nu aþi
primit ziarul, vã rugãm sã ne contactaþi la nr. de te-
lefon: 021.311.22.36/37 sau la adresa de e-mail:
abonamente@bursa.ro.

Transportatorul de pânã acum al unora dintre abo-
namente, pe Bucureºti, ºi-a încetat activitatea;
abonamentele corespunzãtoare au fost transferate
altei companii.

Ne cerem scuze pentru acest inconvenient.
Vã mulþumim pentru înþelegere,

DEPARTAMENTUL DIFUZARE “BURSA”

În cadrul unui interviu acordat ziarului
BURSA, preºedintele Sibex, Cristian Sima,
ne-a declarat cã mizeazã în continuare pe
susþinerea majoritãþii acþionarilor.

FEDERAL RESERVE A PÃªIT DINCOLO DE ZONA CREPUSCULARÃ A POLITICII MONETARE

Au fost odatã pieþe, libertate economicã ºi prosperitate

Federal Reserve a por-
nit cu îndrãznealã,
mulþi spun cu dispera-

re, pe drumul cãtre Nirvana
bancherilor centrali: prospe-
ritate nelimitatã prin tipãrire
nelimitatã. De la inventarea
bãncilor centrale au mai fost,
desigur, încercãri asemãnã-
toare, dar eºecul lor rãsunãtor ºi sufe-
rinþa impusã oamenilor nu constituie
impedimente pentru generaþia actualã.

Acum bãncile centrale nu mai fo-
losesc metoda primitivã a tipãririi
efective, ci se angajeazã în “relaxãri
cantitative”, care vor avea efecte mi-
raculoase asupra ºomajului ºi bunã-
stãrii omului. Din pãcate, la fel ca în

bancurile de pe vremea “co-
munismului”, nu ni se spune
despre care om ºi care bunã-
stare este vorba.

Euforia generatã de QE3,
dupã cum este alintatã noua
iteraþie a programului de sti-
mulare monetarã a econo-
miei Statelor Unite, a fost

moderatã (n.a. oare a pierit încrede-
rea în Federal Reserve?), dar laudele
au fost aproape unanime, cel puþin
dupã cum relateazã mass-media.

Investitorul elveþian Marc Faber a
fost una dintre vocile extrem de criti-
ce. Într-o emisiune recentã a televi-
ziunii Bloomberg, el a declarat cã
“Fed-ul va distruge lumea”.

Dar de ce ar vrea Federal Reserve sã
distrugã lumea? L-au mituit ecologiºtii
habotnici pentru a elimina ameninþarea
pe care o reprezintã umanitatea pentru
maica Gaia? Acestea sunt întrebãri la

care vor rãspunde istoricii viitorului.
Marc Faber a mai declarat în inter-

viul acordat Bloomberg cã este “feri-
cit deoarece preþurile activelor din
portofoliul sãu cresc”, dar, în calitate
de cetãþean responsabil, este deosebit
de îngrijorat deoarece “politicile mo-

netare ale Statelor Unite vor distruge
lumea”. Investitorul elveþian aratã cã
“sub acoperirea bunelor intenþii”, ul-
tima decizie a Federal Reserve va
conduce la o crizã sistemicã, urmatã

de un colaps economic.
Majoritatea analiºtilor

de peste Ocean au fost
prinºi pe picior greºit de
cãtre Ben Bernanke,
aceºtia fiind convinºi cã o

nouã relaxare cantitativã nu va fi
anunþatã atât de aproape de alegerile
prezindenþiale.

Deºi Fed-ul a precizat cã decizia nu
are niciun caracter politic, este greu de
crezut acest lucru. Nu trebuie sã uitãm
cã Partidul Republican a anunþat cã nu

îi va prelugi mandatul lui Bernanke, în
condiþiile în care va câºtiga alegerile.

Comitetul de Politicã Monetarã al
Federal Reserve a decis, cu 11 voturi
pentru ºi unul împotrivã, sã renunþe
la orice urmã de prudenþã ºi sã treacã
la expansiunea monetarã nelimitatã.

Împotrivã a votat Jeffrey Lacker,
preºedintele Federal Reserve Bank
of Richmond, deoarece “continua-
rea programului de stimulare mone-
tarã este puþin probabil sã conducã la
îmbunãtãþirea creºterii economice,
dar va conduce la creºterea nedoritã
a inflaþiei”, dupã cum se aratã în co-
municatul de presã al instituþiei.

(continuare în pagina 15)
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Andre Cappon

“Politicile monetare ale Statelor
Unite vor distruge lumea.”

MARC FABER

Reprezentanþii acþionarilor
SIF4 convoacã AGA,
SAI Muntenia se opune
l Tribunalul Bucureºti a admis cererea de chemare
în judecatã a SIF “Muntenia” de cãtre 17 acþionari
l Curtea de Apel a suspendat provizoriu Ordonanþa
CNVM, privind anularea concertãrii de la SIF4
l Avocatul Cristian Duþescu: “Suspendarea
Ordonanþei CNVM nu duce la anularea hotãrârilor
AGA din iulie”

D upã ce SAI Muntenia
Invest, administratorul
SIF4 Muntenia, nu a con-

vocat acþionarii pentru rezilierea
contractului de administrare, con-
form cerer i i
reprezentanþi-
lor acþionari-
lor, aceºtia transmit cã organizea-
zã ei înºiºi AGA, cu scopul sã-ºi
prezinte, în detaliu, concluziile
referitoare la activitatea adminis-
tratorului.

SAI Muntenia a replicat însã cã
aceastã convocare nu ar fi una lega-
lã, astfel cã rãzboiul dintre cele douã

tabere pare sã se transforme într-o
poveste fãrã sfârºit.

Consil iul Reprezentanþi lor
Acþionarilor (CRA) Societãþii de
Investiþii Financiare Muntenia

(SIF4) ur-
meazã sã
c o n v o a c e

Adunarea Generalã, pentru apro-
barea mãsurilor propuse privind
protejarea patrimoniului societãþii,
potrivit unui comunicat transmis de
CRA, ieri.

ELENA VOINEA
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