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Germania exclude un nou
ajutor pentru Grecia

Ministrul Finanþelor din Germania,
Wolfgang Schaeuble, a exclus acorda-
rea de sprijin financiar adiþional Gre-
ciei, afirmând cã al doilea pachet de
salvaredestinat acestei þãri aduscredi-
torii internaþionalipânã la limitele lor.

Schaeuble a declarat: “Sunt con-
vins cã am ajuns la limita a ceea ce
este justificabil din punct de vedere
economic cu cel de-al doilea pro-
gram destinat Greciei. A fost extrem
de dificil sã-l elaborãm în conformi-
tate cu normele existente”.

Spania promite reforma
finanþelor regionale

Guvernul Spaniei a anunþat, la finele
sãptãmânii trecute, cã va reforma mo-
dul încaresunt finanþate regiunileauto-
nomeîndatorate, informaþiavenind lao
zi dupã respingerea categoricã a ofertei
Catalonieipentru independenþãfiscalã.

Guvernul condus de premierul
Mariano Rajoy a luat aceastã decizie
dupã escaladarea unui scandal eco-
nomic cu regiunea Catalonia, res-
pectiv pe fondul amplificãrii spe-
culaþiilor privind organizarea de ale-
geri anticipate în aceastã regiune.

Hollande vrea o
supervizare bancarã rapidã
în UE, Merkel vrea calitate

Preºedintele francez Francois
Hollande considerã cã supervizarea
bancarã în cadrul Uniunii Europene
ar trebui sã fie implementatã “cât
mai repede”. În cadrul întâlnirii pe
care a avut-o sâmbãtã, în Germania,
cu omologul sãu francez, cancelarul
german Angela Merkel a pledat,
însã, pentru o supervizare “de calita-
te”, apreciind cã “aceasta va avea ne-
voie de timp”, relateazã France Pres-
se, citatã de Agerpres. (V.R.)

INTERVIU CU MINISTRUL ECONOMIEI DANIEL CHIÞOIU:

“Responsabilii pentru
situaþia actualã a Oltchim
vor fi traºi la rãspundere”
l PCC a condiþionat conversia creanþelor AVAS l Oltchim nu va primi niciun
ban din privatizare

Reporter: Domnu-
le ministru, care este
data limitã pentru vi-
rarea banilor de cãtre
cumpãrãtorul pache-
tului majoritar de ac-
þiuni deþinut de stat la
Oltchim? Dacã Dan
Diaconescu nu vine
cu banii în timpul ne-
cesar, care sunt consecinþele din toa-
te punctele de vedere? Va fi reluat
procesul de privatizare sau OPSPI
va negocia cu urmãtorul calificat?

Daniel Chiþoiu: Conform ofertei
de cumpãrare, banii trebuie viraþi la

data semnãrii contractului, iar con-
form caietului de sarcini acest con-
tract se semneazã în zece zile de la
data desemnãrii adjudecatarului.

În cazul în care adjudecatarul nu
plãteºte banii, vorbim de consecinþe

de naturã penalã. Vor-
bim de inducerea în
eroare a comisiei de
privatizare, de înºelã-
ciune.

La Oltchim existã o
componentã socialã
extrem de importantã.
Nimeni nu se poate
juca cu aºa ceva, cu

speranþele salariaþilor, cu destinele a
zeci de mii de oameni.

A consemnat
ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 11)
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ÎN MIEZ DE NOAPTE, CNVM A DECIS SÃ AMÂNE AGA

Consiliul Sibex rãmâne
încã “la butoane”
l O parte dintre acþionari au þinut o întrunire “informalã” l Aceºtia considerã
cã le-au fost încãlcate drepturile, “prin ordonanþa CNVM ºi comportamentul
preºedintelui Cristian Sima” l Consiliul ar putea fi spulberat de Tribunal,
miercuri l Acþionarii pregãtesc convocarea unei noi Adunãri

Dorinþa sã fie schimbatã
conducerea Sibex, ex-
primatã de o bunã parte

dintre acþionari - se pare cã ma-
joritatea lor - s-a izbit de o mã-
surã fãrã precedent, adoptatã de
Comisia Naþionalã a Valorilor
Mobiliare, în noaptea de dinain-
tea Adunãrii generale, în care
urma sã aibã loc aceastã schim-
bare, pe care autoritatea pieþei a
amânat-o sine die.

Acþionarii veniþi din toate col-
þurile þãrii la Sibiu (inclusiv noi,
ca ziariºti), ba chiar ºi din Ger-
mania – Werner Keul a condus
automobilul 20 de ore ca sã fie
punctual -, au rãmas cu gura cãs-
catã, când, dimineaþã, Cristian
Sima, preºedintele Sibex, i-a
anunþat cã Adunarea Generalã se
amânã, prin dispoziþia CNVM.

Decizia Comisiei a fost cata-
logatã drept „ilegalã” de unii ac-
þionari, care spun cã CNVM nu
le putea interzice sã se întruneas-
cã, în timp ce alþii considerã cã a
fost forþatã mâna comisarilor sã sem-
neze amânarea Adunãrii.

Cei prezenþi la Sibiu au dorit sã se
consemneze într-un proces verbal cã
s-au prezentat pentru AGA ºi cã au

dorit sã voteze ordinea de zi.
Dar, preºedintele Sibex Cristian

Sima a respectat cu sfinþenie decizii-
le CNVM, astfel cã nu a deschis
ºedinþa AGA programatã, ceea ce ar

putea asigura actualului Consi-
liu încã aproximativ douã luni
de conducere, perioada minimã
pentru o nouã convocare a acþio-
narilor.

Evident, asta îl avantajeazã pe
Sima, un rezultat pe care, de alt-
fel, l-a ºi provocat prin semnala-
rea, în ultimul moment, a concer-
tãrii SIF-urilor cu SSIF Broker.

Cu toate cã, la prima vedere,
Cristian Sima ºi-a asigurat tãrã-
gãnarea revocãrii sale pentru
mãcar douã luni, existã o posibi-
litate sã fie destituit prin hotãrâ-
re judecãtoreascã, peste douã
zile: Werner Keul a contestat
AGA în care Sima a fost ales
preºedinte iar, miercuri, se jude-
cã procesul.

În caz cã Werner Keul
câºtigã, atunci este posibil ca
Teodor Ancuþa sã redevinã
preºedinte al Sibex, ceea ce ar fi
primit cu satisfacþie chiar ºi de
unii dintre cei care au contribuit
la îndepãrtarea lui, acum, dupã

ce au putut sã-i compare manage-
mentul cu cel al lui Sima.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 3)

Gheorghe Iaciu a solicitat AGA la SIF Muntenia

Gheorghe Iaciu a solicitat
SAI Muntenia Invest, ad-
ministratorul SIF4 Mun-

tenia, convocarea “de îndatã” a
Adunãrii Generale Ordinare a
Acþionarilor (AGOA) în vederea
revocãrii sale ca administrator, se
aratã într-un comunicat remis
B u r s e i d e V a l o r i B u c u r e º t i
(BVB). Pe ordinea de zi se mai re-
gãsesc informarea de cãtre Consi-
liul Reprezentanþilor Acþionarilor
(CRA) SIF4 asupra constatãrilor
sale în privinþa administrãrii efec-
tuate de cãtre SAI Muntenia
Invest la SIF4, discutarea ºi apro-
barea declanºãrii acþiunii în rãs-
pundere contra SAI Muntenia
Invest pentru prejudiciile cauzate

SIF Muntenia, în urma adminis-
trãrii efectuate, precum ºi discuta-
rea ºi încheierea unui nou con-
tract de administrare.

Gheorghe Iaciu ne-a declarat cã
a luat decizia sã solicite convoca-
rea AGA pentru cã SAI Muntenia
contestã noul CRA ºi hotãrârile
acestuia. “Domniile lor invocã exis-
tenþa unor acþionari care doresc ve-
chiul CRA, astfel cã am decis cã
este mai bine sã ne întâlnim ºi sã
vedem exact care este situaþia”,
ne-a precizat domnia sa. Repre-
zentanþii SAI Muntenia nu doresc
existenþa unui nou consiliu al re-
prezentanþilor, din cauzã cã acesta
le-ar controla activitatea, afirmã
acþionarul. Gheorghe Iaciu recla-

mã faptul cã SIF Muntenia nu are,
în portofoliu, nicio companie pro-
fitabilã, multe dintre acestea
având credite ale cãror scadenþe se
apropie.

Gheorghe Iaciu deþinea, la 20
septembrie, 38.851.826 acþiuni
SIF4, echivalentul a 5% din capi-
talul social al acesteia, ceea ce
înseamnã cã, potrivit legii, SAI
Muntenia Invest, din poziþia de ad-
ministrator al societãþii, trebuie sã
convoace AGOA în cel mult 30 de
zile de la data solicitãrii sale.

Dupã ce SAI Muntenia Invest nu a
convocat acþionarii pentru rezilierea
contractului de administrare SIF
Muntenia, conform cererii CRA,
aceasta a transmis cã urmeazã sã or-

ganizeze ea însãºi, cu scopul sã-ºi
prezinte, în detaliu, concluziile refe-
ritoare la activitatea administratoru-
lui. SAI Muntenia a replicat însã cã
aceastã convocare nu ar fi una lega-
lã, din cauzã cã nu sunt întrunite
“cerinþele minimale ºi esenþiale
impuse de lege”.

SAI Muntenia Invest a precizat cã
hotãrârea CRAreprezintã un abuz în
ceea ce priveºte relaþia cu adminis-
tratorul SIF4 ºi o încãlcare a dreptu-
rilor ºi intereselor investitorilor, in-
tenþia Consiliului fiind de a dezinfor-
ma cu privire la situaþia juridicã realã
a contractului de administrare al SIF
Muntenia.

ALEXANDRU SÂRBU

Evoluþia slabã a zonei
euro pune presiune
pe moneda unicã

Euro s-a depreciat, în interva-
lul 17-21 septembrie, pe pie-
þele externe, pentru prima

oarã în ultimele ºase sãptãmâni, ra-
portat la dolar, pe fondul apariþiei
informaþiilor potrivit cãrora econo-
mia zonei euro are probleme din ca-
uza crizei datoriilor.

Chiar dacã a câºtigat 0,1% vineri,
moneda unicã s-a depreciat cu 1,1%
sãptãmâna tre-
cutã, ajungând
la 1,2981 dolari
pe piaþa din New York. Scãderea a
fost cea mai importantã din 6 iulie
pânã în prezent.

Sãptãmâna trecutã, euro a revenit
sub pragul de 1,30 dolari, dupã ce
Markit Economics a informat cã in-
dicele compozit privind dinamica
serviciilor ºi a industriei prelucrãtoa-
re din zona euro a ajuns la cel mai re-
dus nivel din iunie 2009 pânã în pre-
zent: 45,9 puncte în septembrie, de la
46,3 în august, în vreme ce aºteptãri-
le analiºtilor arãtau un declin al indi-

celui pânã la 46,6 puncte. Pieþele
sunt pesimiste în condiþiile în care un
nivel mai mic de 50 de puncte indicã
scãderea domeniului analizat.

Analiºtii aratã cã, deºi Banca Cen-
tralã Europeanã (BCE) a anunþat, re-
cent, mãsuri care au generat opti-
mism pe pieþe, situaþia economicã a
uniunii monetare nu este una bunã,
iar recesiunea se adânceºte. Econo-

mia zonei euro
s-a contractat cu
0,2%, în trimes-

trul al doilea din 2012, dupã o stag-
nare în primele trei luni, iar BCE
estima, la începutul lunii curente, cã
economia zonei euro va consemna
un declin de 0,4% anul acesta. Previ-
ziunea BCE a fost modificatã în sens
negativ faþã de cea anterioarã, care
preconiza un declin de 0,1% în 2012.

În condiþiile date, piaþa estimeazã
cã euro va coborî la 1,25 – 1,28 dolari,
pânã la finele anului curent.

ALINA VASIESCU

MACROECONOMIE

n AVAS va stabili în aceastã toamnã
cum îi va plãti pe ultimii 5.000 de
pãgubiþi FNI PAGINA 14

n “JPMorgan”, în pericol sã piardã
autorizaþia pentru tranzacþiile cu
electricitate PAGINA 16

n George Panã, FNGCIMM:
“Credite de 600 milioane euro sunt
disponibile prin Prima Casã”

PAGINA 3

n Ponta a înãlþat primul elicopter
modernizat de Eurocopter România
pentru RAF PAGINA 4

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”

Gheorghe Iaciu ne-a declarat
cã a luat decizia sã solicite
convocarea AGA pentru cã
SAI Muntenia contestã noul
CRA ºi hotãrârile acestuia.

OLTCHIM SUB DEVIZA “FORTIUS QUO FIDELIUS"

Surpriza lui Zaremba pentru
Diaconescu: nu poate lua decizii
fãrã acordul PCC
Modul în care va

fi administrat
Oltchim nu se

va schimba dacã Dan
Diaconescu va deveni
proprietarul de drept al
pachetului de 54,8% deþi-
nut de stat la combinatul
vâlcean. Jurnalistul nu va
putea lua nicio decizie
importantã privind re-
structurarea ºi administra-
rea Oltchim, fãrã acordul
nemþilor de la PCC SE.

Acþionarul minoritar
PCC deþine, împreunã cu
offshore-ul cipriot Nach-
bar Services, cu care ac-
þioneazã concertat, aproape 33%
din acþiunile Oltchim. Astfel, PCC
controleazã, conform statutului
companiei vâlcene, politica econo-
micã a combinatului, a declarat, vi-

neri, Wojciech Zaremba, reprezen-
tantul în România al companiei ger-
mane.

Statutul Oltchim prevede cã orice
decizie importantã se ia cu douã treimi

din acþiunile combinatu-
lui, PCC SE ºi Nachbar au
32,83%, iar free-float-ul
este în jur de 12%. Ca sã
fie sigur pentru aprobarea
deciziilor sale cu privire
la activitatea combinatu-
lui, Dan Diaconescu ar
trebui sã mai cumpere
aproape 12% din acþiunile
Oltchim.

Cu PCC-ul în coastã,
Dan Diaconescu va mai
avea de rezolvat problema
datoriilor de peste 700 mi-
lioane de euro ale
Oltchim, pe care va trebui
sã le plãteascã în perioada

urmãtoare.

ALINA TOMA
ANCUÞA STANCIU

(continuare în pagina 11)

Cristian Sima i-a întrebat pe acþionari:

“Ce vreþi, vreþi sã demisionez?”.

Un numãr de acþionari au rãspuns

în cor: “Daaaaa!”.

Sima s-a întors ºi-a plecat de la locul

Adunãrii.

Dan Diaconescu (stânga) îi explicã lui Remus

Vulpescu (dreapta) cã nu este un sãrãntoc ºi

cã are banii pentru Oltchim.

Daniel Chiþoiu, ministrul Economiei, este încrezãtor cã pri-

vatizarea Oltchim nu va eºua. Domnia sa ne-a declarat,

într-un interviu, cã Ministerul Economiei are, pentru

Oltchim, un adjude-

catar, care a îndepli-

nit absolut toate con-

diþiile de participare ºi

a oferit o sumã mult

peste aºteptãri. Minis-

trul Economiei a subli-

niat cã toþi cei res-

ponsabili pentru si-

tuaþia în care a ajuns

Oltchim vor fi traºi la

rãspundere. Domnia sa ne-a explicat cã Oltchim nu va pri-

mi niciun ban din privatizare, pentru cã Dan Diaconescu s-a

angajat sã aducã sume mari pentru asigurarea capitalului

de lucru. Ministrul

Chiþoiu ne-a mai spus

cã PCC a condiþionat

conversia creanþelor

AVAS, cerând ca

aceasta sã aibã loc în

intervalul de timp cu-

prins între data de-

semnãrii adjudecata-

rului ºi data încheierii

tranzacþiei.


