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Der Spiegel: Deficitul
bugetar al Greciei,
dublu faþã de cifra
oficialã

Deficitul bugetar al Greciei este în
realitate aproape dublu faþã de cifra
oficialã admisã de guvernul condus
de Antonis Samaras, ridicându-se la
aproximativ 20 de miliarde de euro,
anunþã Der Spiegel.

Datele publicaþiei germane se ba-
zeazã pe un raport preliminar al ex-
perþilor UE, BCE ºi FMI, care evalu-
eazã progresele înregistrate de statul
elen în implementarea reformelor.
Conform Der Spiegel, Atena va pri-
mi urmãtoarea tranºã a împrumutu-
lui internaþional numai dacã deficitul
va fi redus substanþial prin noi
mãsuri de austeritate.

Un reprezentant al Ministerului de
Finanþe al Greciei a negat, însã, in-
formaþiile publicate de revista
germanã.

Franþa: “Daþi mai mult
timp Greciei!”

Franþa considerã cã Greciei trebu-
ie sã i se dea mai mult timp ca sã
îndeplineascã termenii pachetului
internaþional de salvare, fãcând
astfel cel mai clar apel la liderii zonei
euro în privinþa relaxãrii condiþiilor
riguroase ataºate planului de 174
miliarde euro.

Premierul francez Jean-Marc
Ayrault a avertizat cã o eventualã
ieºire a Greciei din zona euro nu va
putea fi gestionatã ºi ar putea aduce
sfârºitul proiectului european.

Ayrault a afirmat: “Putem oferi
deja mai mult timp Greciei, în condi-
þiile în care autoritãþile elene sunt
sincere în angajamentele de reformã,
în special al celei fiscale”.

V.R.

Oltchim, un vâjhaþ
pentru Dan Diaconescu

P
remierul Victor Ponta s-a re-
pezit, ieri dimineaþã, sã de-
clare licitaþia Oltchim drept
un eºec, invocând faptul cã

Dan Diaconescu n-ar avea banii, deºi
jurnalistul are la dispoziþie zece zile sã
semneze contractul ºi sã plãteascã pa-

chetul majoritar de acþiuni deþinut de
stat la combinatul vâlcean.

Ieri dupã-masã, premierul a spus
cã a discutat cu FMI despre o dero-
gare pentru reluarea privatizãrii
Oltchim peste ºase luni ºi cã institu-
þia i-a transmis cã a fost foarte im-

portant cã autoritãþile au dat semna-
lul de voinþã politicã pentru a face
privatizarea.

IOANA POPA
ALINA TOMA VEREHA
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CNVM A AMÂNAT AGA DEGEABA

Consiliul Sibex nu a dovedit
concertarea SIF-urilor, încã
l Ordonanþa CNVM de amânare a AGA poate fi invalidatã de comisarii care au
lipsit de la serviciu, noaptea, pe la trei l Efectele amânãrii Adunãrii Generale
sunt ireversibile l AIPC: Numai CNVM ar trebui sã poatã dispune suspendarea
drepturilor de vot l Comunicatul Sibex susþine cã procesul verbal, care a
consemnat întrunirea unui grup de acþionari Sibex, ar fi nelegal

Consiliul de Administraþie al
Sibex nu trimisese, pânã ieri,
la prânz, dovezile concertãrii

SIF-urilor cu SSIF Broker, cerute de
Comisia Naþionalã a Valorilor Mobi-
liare, vineri spre sâmbãtã noaptea, la
ora trei, astfel cã a depãºit termenul
de 48 de ore acordat de CNVM, po-
trivit unor surse din piaþã.

Comisia decisese, în aceeaºi
noapte, în ºedinþã de urgenþã, þinutã
în trei comisari, sã amâne Adunarea
Generalã a Sibex pentru schimbarea
conducerii, programatã pentru
sâmbãtã, la prânz. Amânarea a fost
justificatã sub motivul timpului ne-
cesar soluþionãrii contestaþiilor refe-
ritoare la concertarea a douã grupuri
de acþionari, dar ºi ca efect al unei
adrese transmise de Sibex, la ora
23.53, prin care limita la 5% dreptu-
rile de vot ale celor cinci SIF-uri ºi
ale SSIF Broker, prezumaþi a acþiona
concertat.

Comisia solicitase conducerii Si-
bex, printr-o ordonanþã intratã în vi-
goare la data emiterii (vineri spre
sâmbãtã, la ora trei noaptea), sã pre-
zinte dovezile care au stat la baza
concertãrii SIF-urilor, în termen de

cel mult 48 de ore, adicã, duminicã
spre luni, la ora trei.

Sunt ºi voci care susþin, însã, cã
termenul de 48 de ore impus de Co-
misie s-ar calcula în zile lucrãtoare
ºi, astfel, nu ar fi expirat încã.

Argumentul poate fi însã combã-
tut chiar prin comportamentul Sibex,
care a gãsit de cuviinþã sã anunþe
concertarea SIF-urilor la CNVM, în
plinã noapte.

Astfel, în caz cã Sibex a adus sau
va aduce dovezile cerute de Comi-
sie, aceasta va trebui sã decidã dacã
le mai admite sau nu.

Doi comisari au votat pentru
retragerea ordonanþei de
amânare a AGA

Întrucât vineri spre sâmbãtã noap-
tea, CNVM a þinut o ºedinþã de ur-
genþã, în trei comisari, decizia adop-
tatã trebuie validatã sau invalidatã
prin voturile celorlalþi membri ai Co-
misiei, conform statutului, “în prima
ºedinþã”.

ADINA ARDELEANU
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NOI COMISARI DE LUNA VIITOARE

Carmen Negoiþã, aºteptatã sã preia
ºefia CNVM din 4 octombrie

Noii membri ai Comisiei Na-
þionale a Valorilor Mobilia-
re, aprobaþi de Parlament,

în luna martie, vor începe sã îºi preia
mandatele chiar la începutul lunii
octombrie, potrivit unor surse din
piaþã, care mai spun cã preºedinþia
CNVM va fi schimbatã pe 4 octom-
brie.

Astfel, pe 2 octombrie, este aºtep-
tat la birou Gheorghe Albu, chestor
al Camerei Deputaþilor ºi secretar
executiv PDL, în locul lui Bogdan
Chetreanu.

La distanþã de douã zile, urmeazã
sã îºi intre în atribuþii ºi noul
preºedinte CNVM, Carmen Negoi-
þã, actualmente vicepreºedinte, în lo-
cul Gabrielei Anghelache.

Astfel, postul de vicepreºedinte
ar urma sã rãmânã vacant, pânã pe 5
noiembrie, când va fi ocupat de
Gheorghe Marcu, senator PSD de
Botoºani.

Pe 4 octombrie, ar urma sã fie
înlocuitã ºi Claudia Sava, cu ªtefa-
nia Ferencz, fost director de cabinet

al lui Emil Boc.
Comisarul Dorina Mihãilescu a

fost susþinutã de PSD pentru un nou
mandat la CNVM.

Din Comisie mai fac parte ºi Lo-
rand Kralik ºi Alexe Gavrilã, ale cã-
ror mandate nu se încheie în aceastã
toamnã.

ADINA ARDELEANU
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Cine sunt noii comisari

Eugenia Carmen Negoiþã,
noul preºedinte, este membru în
CNVM din iunie 2005, iar începând cu
noiembrie 2007, ocupã poziþia de vice-
preºedinte.
Dupã absolvirea facultãþii, a lucrat ca
procuror mai întâi la Procuratura Localã
din oraºul Alexandria (jud. Teleorman)
(1986-1988) ºi apoi la Procuratura Lo-
calã a sectorului 3 a municipiului Bucu-
reºti (1988-1992).
Carmen Negoiþã s-a cãsãtorit în oc-
tombrie 2005 cu fostul deputat ºi pri-
marul sectorului 3 al municipiului Bu-
cureºti, Liviu Negoiþã.

Gheorghe Albu
este chestor al Camerei Deputaþilor ºi
secretar executiv PDL.
Potrivit declaraþiei de avere, Gheorghe
Albu deþine o casã, un teren, un auto-
turism ºi bijuterii de aproximativ
20.000 de euro. În depozite, deputatul
are aproximativ 300.000 de euro.
Domnul Albu are ºi un portofoliu pe
piaþa de capital format din acþiuni la
SIF-uri. Gheorghe Albu deþine titluri
SIF3 Transilvania de 2,1 milioane lei.

(continuare în pagina 3)

Carmen Negoiþã

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”

Germania ºi-a pierdut
rãbdarea cu Spania
lMichael Meister, CDU: “Premierul spaniol trebuie
sã spunã care este situaþia, nu sã ocoleascã adevãrul”

Coaliþia de guvernãmânt din
Germania ºi-a exprimat,
ieri, exasperarea în privinþa

Spaniei, arãtând cã premierul de la
Madrid, Mariano Rajoy, trebuie sã
se opreascã “în a ocoli adevãrul” ºi
sã decidã dacã þara sa are nevoie de
un pachet complet de salvare.

“Premierul Spaniei
trebuie sã precizeze
care este situaþia”, a
declarat, citat de Blo-
omberg, Michael
Meister, purtãtorul de
cuvânt al Uniunii
Creºtin-Democrate
(CDU), formaþiunea
condusã de cancelarul Angela Mer-
kel. Acesta a menþionat: “Faptul cã
Rajoy nu face aºa ne aratã cã premie-
rul spaniol are, în mod evident, o
problemã de comunicare. În cazul în
care are nevoie de ajutor, trebuie sã
spunã”.

Oficialii spanioli nu au fãcut vre-
un comentariu cu privire la cele afir-

mate de Meister.
Spusele reprezentantului CDU

evidenþiazã situaþia din Europa, res-
pectiv blocajul în eforturile de rezol-
vare a crizei datoriilor: liderii regiu-
nii nu se înþeleg în privinþa uniunii
bancare din zona euro, negocierile
privind deblocarea tranºei pentru

Grecia nu progresea-
zã, iar Spania nu dã
un rãspuns concret în
privinþa nevoii de
ajutor financiar ex-
tern.

În condiþiile date,
preºedintele Uniu-
nii Europene, Her-

man Van Rompuy, a avertizat ieri
în privinþa “tendinþei de pierdere a
sentimentului de urgenþã” în com-
baterea crizei datoriilor, la trei ani
de la izbucnirea acesteia în Gre-
cia.

ALINA VASIESCU
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Euro a scãzut cu
0,6% ieri, la ora
10.18, pe piaþa din
New York, la
1,2902 dolari.

Morala: imoralitatea
MAKE

M
orala întâmplãrilor SIBEX-CNVM este cã ne aflãm în faþa unei premiere: este
prima datã când, pe piaþa de capital, devine evidentã lipsa de caracter a unora
dintre principalii actori.

Aflat la faþa locului, am asistat la dialogul dintre Cristian Sima ºi acþionarii sosiþi la AGA:
“Eu nu mã cramponez de scaun, dacã vreþi sã demisionez, atunci demisionez”, a spus
Sima, întrebând: “Vreþi sã demisionez?”
Rãspunsul acþionarilor a fost: “Daaaa!”
Dialogul a continuat:
“Vreþi sã facem AGA?”, a întrebat Sima, la care acþionarii au spus:
“Daaa!”
La care Sima s-a întors, a coborât pe scãri ºi a ieºit din hotelul unde era programatã AGA.
ªi dus a fost.
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AGA la “Transelectrica” pentru numirea
Consiliului de supraveghere
Consiliul de Administraþie al

“Transelectrica” a decis con-
vocarea, pe 15 noiembrie, a

Adunãrii Generale Ordinare a Acþio-

narilor (AGOA), în vederea numirii
membrilor provizorii ai Consiliului
de supraveghere al transportatorului
naþional de energie electricã, potrivit
unui comunicat remis Bursei de Va-
lori Bucureºti (BVB). Acþionarii care
doresc sã îºi depunã candidaturile
pentru respectivele poziþii pot face
acest lucru pânã la data de 8 octom-
brie, informeazã compania.

De asemenea, acþionarii urmeazã
sã stabileascã durata mandatului
membrilor provizorii ai Consiliului
de supraveghere la patru luni, remu-
neraþia acestora la 67 lei brut/lunã,
precum ºi valoarea asigurãrii de rãs-

pundere profesionalã la suma totalã
de zece milioane lei, ºi sã aprobe
contractul de administrare.

Despre conducerea dualistã de la
Transelectrica, surse din companie
ne-au declarat recent cã manage-
mentul privat nu este oportun la
companii precum Transelectrica,
Transgaz (transportatorul naþional
de gaze) ºi Nuclearelectrica, poate
chiar ºi Hidroelectrica, întrucât aces-
tea þin de siguranþa naþionalã. Alþii
susþin cã, dimpotrivã, managemen-
tul profesionist este binevenit pentru
toate companiile din energie, cu con-
diþia ca în contractele de manage-

ment sã fie impuse þinte ºi condiþii
specifice fiecãrei societãþi, iar statul
sã aibã garanþii cã siguranþa sistemu-
lui energetic nu va fi afectatã. Cei
care susþin aceastã variantã sunt exas-
peraþi de imixtiunea politicului în
conducerea companiilor, prin numi-
rea unor directori ºi membri în Con-
siliile de Administraþie care nu au ni-
cio pregãtire ºi nicio experienþã în
domeniul energetic.

O stare conflictualã a fost creatã ºi
de introducerea pripitã a sistemului
dualist de conducere a Transelectrica.
Sursele citate susþin cã mulþi directori
ºi specialiºti din companie se opun

din rãsputeri implementãrii acestui
sistem, pentru cã va fi îngreunat pro-
cesul decizional ºi va fi afectatã deru-
larea investiþiilor ºi realizarea venitu-
rilor. Practic, sistemul dual impune ca
decizia sã nu fie concentratã în mâna
unei singure persoane, ci a mai mul-
tor membri, mãrind controlul în com-
panie. Dar sursele noastre susþin cã, în
cazul unor companii precum Trans-
electrica ºi Transgaz, multe decizii
trebuie luate rapiddeosingurãpersoa-
nã abilitatã în cazuri precum apariþia
unor avarii de sistem.

ALEXANDRU SÂRBU


