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Grecia reia negocierile
cu troica UE-FMI-BCE

Grecia a reluat, ieri, negocierile cu
reprezentanþii creditorilor interna-
þionali, în vederea deblocãrii urmã-
toarei tranºe de împrumut, de 31,5
miliarde euro, în schimbul noilor
mãsuri de austeritate ce prevãd eco-
nomii de 13,5 miliarde euro. Minis-
trul de finanþe, Yannis Stournaras,
s-a întâlnit cu troica UE-FMI-BCE
pentru analiza economiilor prevãzu-
te în proiectul de buget pe 2013, care
urma sã fie înaintat Parlamentului.

Samaras promite sã lupte
împotriva corupþiei

Premierul elen Antonis Samaras a
fãcut apel la “toleranþã zero” pentru
corupþie, dupã apariþia unor informaþii
care au numit pentru prima oarã politi-
cieni investigaþi în baza suspiciunilor
de corupþie ºi evaziune fiscalã, anunþã
Financial Times. Antonis Samaras s-a
referit la o listã publicatã vineri, care
cuprinde peste 30 de nume de foºti ºi
actuali politicieni greci investigaþi de
Poliþia financiarã. “Va fi transparenþã
deplinã, totul va fi publicat imediat,
întreg adevãrul va fi dezvãluit”, a afir-
mat Samaras.

Slovacia nu crede în
supravieþuirea zonei euro

Premierul slovac Robert Fico
considerã cã este puþin probabil ca
zona euro sã supravieþuiascã în for-
ma sa actualã ºi, dupã toate probabi-
litãþile, una sau mai multe þãri vor pã-
rãsi uniunea monetarã.

“Va veni un timp când unele þãri
nu vor mai putea þine pasul cu conso-
lidarea finanþelor publice ºi nu vor
reuºi sã-ºi îndeplineascã obligaþiile
ce le revin. Unul, poate douã state nu
vor mai rãmâne atunci în zona euro”,
a spus Fico, la Markiza TV.

V.R.

Alexandru Gãitan a demisionat
din conducerea Sibex

Alexandru Gãitan a demisionat,
ieri, din funcþia de membru al Consi-
liului de Administraþie al Sibex, po-
trivit unui raport curent al bursei si-
biene. Ziarul “BURSA” a anunþat,
încã de ieri dimineaþã, intenþia dom-
nului Gãitan de a pãrãsi conducerea
Sibex.

Domnia sa ne-a declarat cã renun-
þã la funcþia deþinutã la Sibex pentru
cã nu este de acord cu faptul cã s-a
ajuns, în prezent, la o dezbinare a
echipei de conducere a bursei din
Sibiu.

Alexandru Gãitan ne-a precizat:
“Anul trecut, Sibex a pornit cu o
echipã unitarã, dar în prezent sunt tot
felul de discuþii contradictorii. Din
punctul meu de vedere nu se poate

construi ceva, în condiþiile în care to-
atã lumea se ceartã cu toatã lumea.
Nu vrea sã fiu implicat în disputele
care se poartã în prezent la Sibex”.

Alexandru Gãitan ne-a mai spus
cã va rãmâne deschis colaborãrilor
cu bursa din Sibiu, chiar ºi dupã ce
va demisiona.

Acþionarii Sibex trebuiau sã se
întruneascã în AGA, pe 22 septem-
brie, ca sã decidã revocarea Consi-
liului de Administraþie ºi alegerea
unuia nou, precum ºi tragerea la
rãspundere a preºedintelui Cristian
Sima ºi a administratorului Dan Si-
mionescu.

AGA a fost amânatã însã, printr-o
ordonanþã CNVM, emisã cu numai
câteva ore înainte de ora convocãrii.

Decizia CNVM a fost contestatã pu-
ternic de acþionarii Sibex, dar ºi de
alte voci din piaþã, care au susþinut cã
CNVM a încãlcat legea când le-a in-
terzis acþionarilor sã se întruneascã
în AGA.

Doi acþionari ai Sibex - Bogdan
Baloºan ºi Werner Keul, reprezen-
tant al WK Group SRL, cu deþineri
cumulate de 7,74% din Sibex - au
solicitat Consiliului convocarea
unei noi Adunãri Generale, având
pe ordinea de zi revocarea a trei
administratori, respectiv Cristian
Sima, Paul Miclãuº ºi Alexandru
Gãitan, ºi alegerea unor înlo-
cuitori ai acestora.

ELENA VOINEA
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Mechel: “Ducem tratative
cu un potenþial investitor
interesat de combinate”

“Mechel” România duce tratative
cu un potenþial investitor interesat sã
cumpere activele pe care Grupul le
are în þara noastrã, dupã cum ne-au
declarat reprezentanþii companiei.
Aceºtia ne-au spus cã partea cu care
negociazã intenþioneazã sã pãstreze
integritatea uzinelor “Mechel”. Sur-
sele citate ne-au spus cã, pentru mo-
ment, nu ne pot dezvãlui identitatea
potenþialul investitor.

Grupul metalurgic “Mechel” a
anunþat, la finalul sãptãmânii trecu-
te, cã vrea sã vândã numeroase acti-
ve din Europa, inclusiv uzinele deþi-
nute în România, respectiv “Me-
chel” Târgoviºte, “Mechel” Câmpia

Turzii, “Laminorul” Brãila ºi cele
douã combinate “Ductil Steel”.

Oficialii din cadrul companiei
ne-au declarat, sãptãmâna trecutã, cã
cele cinci combinate nu vor fi închi-
se, ci vor continua sã funcþioneze în
regim normal. Astfel, potrivit surse-
lor citate, vânzarea uzinelor “Me-
chel” reprezintã doar una dintre posi-
bilele variante de rezolvare a situaþiei.

“Avemun programde optimizare a
costurilor ºi a personalului. La Oþelu
Roºu se terminã ultima etapã a unui
proces investiþional important. În
luna octombrie, va fi dat în funcþiune
un nou echipament la Oþelu Roºu,
care va reduce costurile cu energia ºi

va majora eficienþa producþiei. Cu
alte cuvinte, vom produce mai mult,
în aceeaºi perioadã de timp. Investiþia
face parte dintr-un program mai
mare, de 50 de milioane de euro, care
se aflã pe final. Anul trecut a intrat în
funcþiune un complex nou de elabo-
rare a oþelului, proiect care face parte
tot din procesul investiþional de care
am amintit”, ne-au mai spus repre-
zentanþii companiei.

Liviu Pop: Un investitor
italian vrea sã cumpere
“Mechel”

O firmã din Italia ºi-a exprimat in-
tenþia de cumpãrare a Grupului “Me-
chel” România, dupã cum a declarat,
ieri, la Cluj, ministrul delegat pentru
dialog social Liviu Pop, citat de Me-
diafax. Oficialul a precizat cã investi-
torul italian vrea sã menþinã profilul
de activitate pentru cele cinci combi-
nate “Mechel” care funcþioneazã pe
piaþa noastrã.

Ministrul Pop a subliniat: “Grupul
«Mechel» vrea sã vândã cele cinci
combinate din România cu 150 de
milioane de dolari”.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 11)

Euro urcã datoritã testelor
de stres din Spania

Moneda unicã europeanã s-a
apreciat ieri, pe pieþele externe, în ra-
port cu dolarul, pe fondul optimis-
mului generat de recent anunþatul
proiect de buget al Spaniei ºi de re-
zultatele testelor de stres din sectorul
bancar al þãrii. Investitorii cred cã
zona euro a fãcut un pas cãtre
rezolvarea crizei datoriilor.

Potrivit unui audit independent re-
alizat de compania “Oliver Wyman”
ºi dat publicitãþii vineri seara, bãnci-
le spaniole au un deficit de capital de
59,3 miliarde euro
(76,3 miliarde do-
lari), cifra fiind in-
ferioarã estimãrilor anterioare, de 62
de miliarde euro.

În plus, aceastã analizã efectuatã pe
14 instituþii de credit din Spania a rele-
vat cã ºapte bãnci nu au nevoie de ca-
pital suplimentar. În aceastã situaþie
sunt primele douã mari bãnci din þarã:
“Banco Santander” SAºi “Banco Bil-
bao Vizcaya Argentaria” SA.

Executivul spaniol a anunþat cã
vrea sã cearã Uniunii Europene nu-
mai 40 de miliarde de euro din cele
100 de miliarde promise pentru reca-

pitalizarea sectorului bancar, iar res-
tul pânã la 59,3 miliarde de euro sã
fie completat din vânzarea de active
sau investiþii private.

Agenþia de evaluare Moody’s
Investors Service considerã cã reca-
pitalizarea sectorului bancar din
Spania este pozitivã pentru ratingul
de credit al þãrii.

În condiþiile date, euro a urcat cu
0,6% la ora 10.09, pe piaþa din New
York, la 1,2934 dolari. Avansul a ve-
nit dupã un declin de 0,4%, la 1,2804

dolari – cel mai re-
dus curs consem-
nat dupã 11

septembrie.
Euro s-a menþinut pe curs pozitiv

chiar ºi dupã publicarea informaþii-
lor privind scãderea producþiei din
industria prelucrãtoare în zona euro,
în septembrie, pentru a 14-a lunã
consecutiv, respectiv menþinerea ra-
tei ºomajului din regiune la un nivel
record în august.

În opinia analiºtilor, cursul euro
va fi susþinut, în continuare, astfel cã
aprecierea monedei unice nu se va
opri. (A.V.)
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SUA, CU OCHII PE NOI:

Philip Gordon,
Departamentul de Stat:
“Anumite persoane vor
sã organizeze un nou
referendum”

Statele Unite ale Americii
(SUA) urmãresc îndeaproa-
pe situaþia politicã din Rom-

ânia, în contextul în care existã
anumite persoane care vor sã orga-
nizeze un nou referendum sau cau-
tã alte metode prin care sã-l înlãtu-
re pe preºedinte, a declarat la
sfârºitul sãptãmânii trecute, în ca-
drul unui briefing, Philip Gordon,
asistent pentru Afaceri Europene
ºi Eurasiatice al Secretarului de

Stat american, Hillary Clinton,
fãrã sã facã însã precizãri despre
cine este vorba ºi care sunt meto-
dele alternative.

“Dacã preºedintele ºi-a pierdut
popularitatea, alegerile libere ºi
corecte sunt modalitatea prin care
aceastã situaþie ar trebui rezolvatã”,
a declarat Philip Gordon, subliniind
cã un astfel de comportament va
spori credibilitatea þãrii noastre în
relaþia cu SUA, dar ºi cu partenerii

europeni.
Rãspunzând întrebãrii unui jurna-

list despre îngrijorãrile Washingto-
nului cu privire la situaþia politicã
din þara noastrã, oficialul american a
admis cã acestea au existat ºi au vizat
“eforturile” de întoarcere a rezulta-
telor de la referendum ºi de a-l
înlãtura pe preºedinte.

ADELINA DABU

(continuare în pagina 5)

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.

DEPARTAMENTUL DIFUZARE “BURSA”

Citiþi, în pagina 13, articolul intitulat

“Mechel s-a vândut la preþ de fier vechi,

fier vechi a ajuns!”

Alcoolul, tutunul, cafeaua ºi energia, mai
scumpe de la anul

Accizele vor fi calculate anul vii-
tor la cursul de 4,5223 lei/euro,
anunþat, ieri, de Banca Centralã Eu-
ropeanã (BCE), rata de schimb fiind
cu 5,2% mai mare, faþã de cea utili-
zatã pentru stabilirea nivelului
accizelor din acest an.

Creºterea taxelor se va simþi consi-
derabil în preþurile plãtite de consuma-
tori, ne-a declarat Sorana Manth, di-

rector Corporate Affairs România ºi
Bulgaria la “Philip Morris Trading”.

Domnia sa a adãugat: “Aproxima-
tiv 80% din preþul þigaretelor este
încasat la bugetul de stat sub formã
de accize ºi TVA. Deoarece un pro-
centaj atât de mare din preþul de raft
este compus din taxe, orice creºtere a
acestora are un efect considerabil re-
flectat în preþurile pe care consuma-

torul trebuie sã le plãteascã.”
Gilda Lazãr, director Corporate

Affairs & Communications, la “JTI”
România este de pãrere cã cel mai pro-
babil va exista un impact al cursului în
preþuri, dar sunt ºi alte elemente care
pot influenþa preþurile,precuminflaþia.

ELENA VOINEA
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Termenul semnãrii contractului,
miza în vâjhaþul lui Diaconescu
pentru Oltchim

Dan Diaconescu continuã nestin-
gherit partida de vâjhaþ pentru
Oltchim în jurul termenului de semna-
re a contractului de privatizare a
Oltchim. ªi pentru cã a vrut sã facã jo-
cul mai palpitant, jurnalistul a anunþat
cã vrea sã vinã cu sacii de bani sã plã-
teascã salariile restante ale muncitori-
lor de la combinat (vreo trei milioane
de euro pentru o lunã).

În timp ce autoritãþile au anunþat

cã termenul limitã de semnare a con-
tractului de privatizare pentru
Oltchim este 1 octombrie (n.r. la
zece zile distanþã de adjudecarea li-
citaþiei), Dan Diaconescu a declarat,
ieri, cã nu existã aceastã datã limitã
de finalizare a negocierilor asupra
contractului.

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 6)

ING închide operaþiunile de brokeraj
din România

ING urmeazã sã închidã operaþiuni-
le de brokeraj din þara noastrã, decizia
fiind inclusã în planul grupului de a se
retrage la nivel global de pe pieþele
unde are astfel de activitãþi, potrivit re-
prezentaþilor grupului olandez.

“Operaþiunile de brokeraj din Eu-

ropa Centralã ºi de Est ºi din Rusia se
închid, cu excepþia Poloniei, unde
avem o prezenþã solidã”, ne-a decla-
rat Adrian Simpson, purtãtorul de
cuvânt al ING Commercial Banking
din Londra.

Domnia sa a adãugat cã grupul îºi

pãstreazã operaþiunile din zona Be-
nelux (n.r. Olanda, Belgia, Luxem-
broug), aceasta fiind piaþa de bazã a
grupului.

ELENA VOINEA
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“Transelectrica”, chematã în
instanþã pentru anularea
conducerii dualiste

“Transelectrica” (simbol TEL)
este chematã, astãzi, în instanþã de
cãtre acþionarul Tudor Dimofte, care
cere suspendarea executãrii hotãrâ-
rilor Adunãrii Generale Extraordi-
nare a Acþionarilor (AGEA) din 18
iulie, în care s-a decis trecerea la
conducerea dualistã, potrivit unui ra-
port curent remis Bursei de Valori
Bucureºti (BVB).

“Dosarul are ca obiect o ordonan-
þã preºedinþialã de suspendare a exe-
cutãrii Hotãrârii Adunãrii Generale
Extraordinare a Acþionarilor nr.
5/18.07.2012, hotãrâre atacatã cu ac-
þiune în anulare de cãtre acelaºi ac-
þionar în dosarul nr. 37598/3/2012,

aflat pe rolul Tribunalului Bucureºti,
cu termen de judecatã la data de 08
ianuarie 2013”, conform raportului
curent.

ALEXANDRU SÂRBU

(continuare în pagina 6)

ULTIMÃ ORÃ
Dan Diaconescu a ieºit, ieri, în

jurul orei 18.30, cu ºapte saci de
bani din bancã. Jurnalistul a spus
cã este pregãtit sã achite, cu aceºti
bani, salariile restante ale angaja-
þilor Oltchim.


