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Franþa ºi Spania vor
accelerarea integrãrii
bancare în UE

Preºedintele francez Francois
Hollande l-a primit ieri, la Paris, pe
premierul spaniol Mariano Rajoy,
cei doi lideri fãcând apel la un sem-
nal clar din partea Consiliului Euro-
pean în vederea accelerãrii integrãrii
bancare în UE ºi a punerii în aplicare
a pactului de creºtere.

ªeful EFSF nu anticipeazã
o cerere de ajutor din
partea Spaniei

Klaus Regling, directorul fondu-
lui european de salvare ESM, decla-
rã cã Spania nu pare cã va solicita un
pachet de salvare financiarã întrucât
randamentele obligaþiunilor acestei
þãri sunt în scãdere.

Germania: Criza euro nu
este singurul risc la adresa
economiei mondiale

Criza datoriilor suverane din zona
euro nu este singurul risc ce amenin-
þã creºterea economiei mondiale, po-
trivit unui oficial guvernamental
german, citat, în condiþii de anonimi-
tate, de agenþia Bloomberg.

În opinia sa, ameninþãrile din SUA
ºi Japonia ar trebui sã fie luate în con-
siderare în cadrul reuniunii interna-
þionale a oficialilor din domeniul fi-
nanciar, care va avea loc la Tokyo, în
aceastã sãptãmânã (reuniunea anualã
FMI-Banca Mondialã).

FMI avertizeazã în
privinþa ieºirilor de
capital din zona euro

FMI a avertizat cã, dacã zona euro
nu-ºi rezolvã criza de capital, bilan-
þurile contabile ale bãncilor europe-
ne vor scãdea sever, afectând în con-
tinuare creºterea economicã ºi
ducând ºomajul peste nivelul record
atins deja în regiune. (V.R.)
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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.

DEPARTAMENTUL DIFUZARE “BURSA”

România – Rusia,
dragoste cu sila nu se poate
l Statul îºi face firmã de intermediere în comerþul cu ridicata sã pãtrundã pe piaþa rusã
l Ruºii nu ne considerã popor prieten

Guvernul a decis, ieri, înfiin-
þarea unei firme de interme-
diere în comerþul cu ridica-

ta pe pieþele emergente. Firma va fi
deþinutã de Ministerul Economiei ºi
urmeazã sã vândã în strãi-
nãtate produsele unor
companii de stat cu dato-
rii. Potrivit documentului
publicat pe site-ul Minis-
terului Economiei, înfiin-
þarea firmei este necesarã
pentru exportul produse-
lor noastre pe piaþa din
Rusia.

În timp ce autoritãþile
viseazã sã cucereascã pia-
þa rusã ºi sã vândã
Oltchimul cãtre TISE, di-
plomaþia de la Moscova
considerã cã România este o þarã ne-
prietenoasã ºi cã administraþia de la
Sankt Petersburg n-ar avea niciun
motiv sã boteze o staþie de metrou cu
denumirea Bucureºti. Diplomaþia
rusã ar fi precizat, într-o scrisoare cã-

tre autoritãþile locale din Sankt Pe-
tersburg, cã România sprijinã
NATO, iar aceºti factori sunt sufi-
cienþi pentru ca staþiei de metrou sã i
se dea o altã denumire.

Ieri, în presa centralã a circulat o
informaþie cã premierul Victor Ponta
a solicitat înfiinþarea unei companii
prin care sã poatã fi plãtie salariile
restante ale muncitorilor de la
Oltchim. În prezent, toate sumele

care intrã în conturile Oltchim sunt
oprite de bãncile creditoare, în con-
tul ratelor restante.

Întrebat la finalul ºedinþei de gu-
vern dacã aceastã ordonanþã privind

înfiinþarea firmei de inter-
mediere se referã la
Oltchim (n.r. în aceste zile
se cautã soluþii de reporni-
re, finanþare ºi relansare a
activitãþii), purtãtorul de
cuvânt al Guvernului,
Andrei Zaharescu, a arãtat
cã prevederile din actul
normativ se referã la foar-
te multe societãþi, nu doar
la combinatul din Râmni-
cu Vâlcea. Zaharescu a
adãugat cã actul normativ
poate ajuta Oltchim ºi

multe alte societãþi, prin deschiderea
pieþei din Rusia, care a aderat la
Organizaþia Mondialã a Comerþului.

ANA ZIDARU

(continuare în pagina 5)

ÎNCURCÃTURÃ DE MAÞE, ÎN DECIZIE DEFINITIVÃ

Curtea de Apel a anulat
numirea administratorului
Fondului Proprietatea
l Franklin Templeton spune cã va continua sã
administreze Fondul l Ioana Sfîrãialã: “Lucrurile
trebuie sã revinã la normalitate (n.r. situaþia anterioarã
Adunãrii din septembrie 2010)” l Avocaþii independenþi
de situaþie nu se pot pronunþa asupra efectelor deciziei
Curþii de Apel

Curtea de Apel Bucureºti a
decis, ieri, irevocabil, anula-
rea unei hotãrâri AGA a

Fondului Proprietatea (FP) din sep-
tembrie 2010, prin care a fost modi-
f i ca t s t a tu tu l ,
pentru ca ulterior
compania Fran-
klin Templeton
sã fie numitã ad-
ministrator al FP.

Curtea a menþi-
nut, astfel, deci-
zia Tribunalului
Bucureºti, din 21 decembrie 2011,
care a constatat nulitatea absolutã a
hotãrârilor AGA Fondului Proprie-
tatea din data de 6 septembrie 2010.

Cererea anulãrii AGA fusese depu-
sã de avocatul Ioana Sfârãialã, care,
de-a lungul timpului, a intentat foarte
multe procese Franklin Templeton,
fiind, acum, consideratã inamicul pu-
blic numãrul unu de cãtre unii acþiona-
ri ºi de cei din conducerea FP.

Evident, pãrþile implicate în pro-
ces au opinii contrare despre efectele
deciziei Curþii de Apel, de ieri.

Pe scurt, Franklin Templeton spu-
ne cã va continua sã managerieze

Fondul, iar Ioana
Sfîrãialã spune cã
FT nu mai are
acest drept.

Însã, iþele sunt
într-atât de încur-
cate, încât nici
avocaþii indepen-
denþi de caz nu

reuºesc sã dea de cap situaþiei ºi sã
explice, în clar, cine administreazã,
în acest moment, Fondul Proprieta-
tea – Franklin Templeton sau fosta
conducere, adicã Ionuþ Popescu.

Aceasta nu ar fi, însã, cea mai
mare problemã.

ADINA ARDELEANU
ALEXANDRU SÂRBU

(continuare în pagina 15)

ESTIMÃRI FMI PE UN AN

Bãncile europene ar putea fi
nevoite sã vândã active de
4.500 miliarde dolari

Bãncile europene ar putea fi
nevoite sã vândã active de
cel mult 4.500 de miliarde de

dolari pânã în 2013, dacã liderii eu-
ropeni nu-ºi îndeplinesc angajamen-
tele privind lupta împotriva crizei fi-
nanciare, potrivit estimãrilor Fondu-
lui Monetar Internaþional (FMI).
Suma este cu 18% mai mare decât
cea anticipatã de FMI în luna aprilie,
adicã 3.800 de miliarde de dolari.

Fondul aratã, în raportul privind
stabilitatea financiarã globalã, cã un
eventual eºec în implementarea mã-
surilor de consolidare fiscalã în Eu-
ropa sau de înfiinþare a sistemului
unic de supraveghere în domeniu,
în perioada stabilitã, ar putea forþa
58 de bãnci din UE - de la “UniCre-
dit” SpA la “Deutsche Bank” AG -
sã-ºi reducã activele. (A.V.)

(continuare în pagina 5)

SURSE:

Preþul ofertei Transgaz, peste
aproximativ douã sãptãmâni

Guvernul a aprobat, ieri,
memorandumul privind
o f e r t a s e c u n d a r ã d e

vânzare a unui pachet de 15% din
acþiunile Transgaz. Surse guverna-
mentale ne-au spus cã peste
douã-trei sãptãmâni, Executivul
va decide data la care va avea loc
oferta ºi preþul minim. Sursele
noastre susþin cã memorandumul

de ieri conþine doar structura ofer-
tei publice.

Andrei Zaharescu a declarat, ieri,
dupã ºedinþa de Guvern, cã, potrivit
memorandumului, cifra repre-
zentând nivelul de subscriere la care
se stabileºte preþul ofertei pentru
tranºa investitorilor instituþionali
este de 150%. (A.T.)

(continuare în pagina 5)
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Cazul “WBS-Sima” þine de
poliþie, fãrã a exclude CNVM
C

onducãtorul
WBS România
Anca Bunea ni
s-a declarat sa-

tisfãcutã de faptul cã zvo-
nurile despre eventuala
fugã a lui Cristian Sima cu
banii clienþilor, discern,
totuºi, între entitatea WBS
România ºi WBS Hol-
ding.

Este evident cã Anca
Bunea, cunoscutã în piaþã
drept un om de încredere,
de data aceasta încearcã sã
ascundã legãtura dintre
cele douã WBS-uri.

Cu o sãptãmânã în
urmã, între Redacþia
BURSAºi WBS a avut loc
urmãtoarea coresponden-
þã prin e-mail:

“4 OCT. 2012

Stimatã doamnã Anca

Bunea,

Vã rog sã aveþi amabili-

tatea sã ne transmiteþi po-

ziþia WBS România, cu privire la ur-

mãtoarele date.

Avem informaþii certe cã WBS

România nu a onorat cererea unui

client de retragere a unei sume din

profitul realizat într-un contract

încheiat pentru un cont discreþio-

nar.

Vã rog sã ne transmiteþi un rãs-

puns, astãzi, pânã la ora 17.00.

Vã mulþumesc anticipat!

Cu stimã,

Adina Ardeleanu.”

MAKE

(continuare în pagina 3)

RÃSTURNÃRI LA SIBEX:

Sima a cãzut, noul preºedinte este Miclãuº
l Cristian Sima a fost demis ºi din funcþia de director
general l Zvonuri insistente despre malversaþii ale lui
Sima l Se spune cã Sima s-ar afla în Elveþia

C
onsiliul Sibex l-a lãsat pe Cristian Sima fãrã funcþiile de preºedin-
te ºi de director general, în urma unei ºedinþe întrunite ieri.
Decizia a fost luatã în unanimitate, administratorii prezenþi la
CA fiind Dan Simionescu, Paul Miclãuº ºi Gabriel Biriº, potri-

vit unor surse din piaþã. (ADINA ARDELEANU)

(continuare în pagina 3)

Paul Miclãuº: Cristian Sima a fost
schimbat pentru cã este de negãsit
din luna septembrie
l Noul preºedinte Sibex: ”Sima a anunþat, prin e-mail,
cã ºi-a pierdut geanta cu laptopul ºi telefonul”

Paul Miclãuº, noul preºedinte al Sibex, ne-a declarat cã nu este ni-
mic în neregulã la Grupul Sibex ºi cã administratorii au decis sã îi
ia funcþiile de conducere lui Cristian Sima deoarece acesta nu a

mai fost de gãsit, de la finalul lunii septembrie.
“Pe 28 septembrie, seara, a fost ultima datã când am discutat cu Sima”,

ne-a declarat Paul Miclãuº. (ADINA ARDELEANU)

(continuare în pagina 3)

Surse din piaþã vorbesc cã Sima ar fi

pierdut cinci milioane de euro din

banii clienþilor.


