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Premierul elen, încrezãtor
cã Atena va obþine tranºa
de ajutor

Grecia va finaliza în curând nego-
cierile cu creditorii sãi internaþionali,
astfel cã va primi ajutorul financiar
de care are nevoie, potrivit afirmaþii-
lor premierului Antonis Samaras.
Însã, unii oficiali de la Atena cred cã
discuþiile privind mãsurile de auste-
ritate ale Greciei nu vor fi încheiate
pânã la summitul UE, programat sã
înceapã în 18 octombrie.

George Soros: Germania
trebuie sã rezolve criza
datoriilor

Miliadarul american George So-
ros este de pãrere cã existã un pericol
real ca Uniunea Europeanã sã fie dis-
trusã de criza “de coºmar”, iar Ger-
mania trebuie sã-ºi asume responsa-
bilitatea de a salva moneda unicã.

Soros a spus: “Criza împinge UE
într-o depresiune de duratã, autocre-
atã. Existã un pericol real ca euro sã
distrugã Uniunea Europeanã. Calea
de scãpare este ca Germania sã ac-
cepte o rãspundere mai mare, sã-ºi
susþinã nu doar propriile angajamen-
te, ci ºi pe cele ale þãrilor îndatorate”.

Ministrul german de
Finanþe vrea modificarea
Tratatului UE

Ministrul german de Finanþe,Wolf-
gang Schaeuble, vrea modificarea
Tratatului Uniunii Europene, cel mai
devreme anul viitor, pentru întãrirea
capacitãþii zonei euro de punere în
practicã a disciplinei bugetare,
riscând astfel sã provoace tensiuni
cu Marea Britanie ºi Franþa.(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”

Autoritãþile se învârt
în jurul cozii Oltchim
Autoritãþile se învârt în jurul

cozii încercând sã punã pe
p i c i o a r e O l t c h i m ,

fãcându-se cã nu vãd, pânã dupã
alegerile parlamentare, cã nu sunt
ºanse sã rezolve problema acestei
“gãuri negre” a economiei.

Potrivit datelor oficiale, combina-
tul are datorii de circa 700 milioane
euro (bãnci, AVAS, Electrica, furni-
zori), are obligaþii de mediu pânã la
finele lui 2013 de circa 150 milioane
euro ºi are nevoie de un capital de lu-
cru lunar de 40-60 milioane de euro
ca sã funcþioneze la întreaga capaci-
tate. Dacã funcþioneazã la peste 65%
din capacitate, Oltchim nu mai iese
în pierdere, susþin mai mulþi specia-
liºti din combinat.

Presupunând cã statul reuºeºte sã
gãseascã fondurile care sã asigure
materia primã ºi clienþii care sã asi-
gure contracte pe termen de un an cel
puþin, de unde or sã vinã resursele
pentru plata creditorilor (în varianta
în care AVAS ºi Electrica SA, care
au împreunã 400 milioane de euro,
mai pãsuiesc combinatul)? Statul are
disponibilitãþi financiare limitate, iar
un investitor privat care sã facã o in-
fuzie de capital de sute de milioane

de euro într-o perioadã scurtã de
timp este greu de gãsit în condiþiile
economice actuale ºi în cazul parti-
cular al Oltchim.

Potrivit unor surse din combinat,
Oltchim ºi-a pierdut credibilitatea în
faþa clienþilor ºi furnizorilor. Din
acest punct de vedere, este dificil
pentru combinat sã-ºi securizeze
contractele, ca sã aibã cui sã vândã
producþia. Mai este nevoie de trei
luni pentru repornirea Oltchim la
întreaga capacitate, iar bãncile ºi alþi
creditori îºi pierd pe zi ce trece rãb-
darea.

Guvernul ºi Ministerul Econo-
miei încearcã sã mai câºtige timp,
ca sã calmeze spiritele, mãcar pânã
dupã alegeri. Surse din Ministerul
Economiei ne-au spus cã autoritãþi-
le încearcã sã se foloseascã de legea
concordatului preventiv. Astfel,
dacã toþi creditorii sunt de acord sã
pãsuiascã Oltchim o anumitã perio-
adã de timp, societatea îºi poate re-
lua producþia ºi poate plãti salariile
restante.

ANA ZIDARU,

ALINA TOMA

(continuare în pagina 14)

EXCLUSIVITATE: SCANDALUL SIMA SCOATE LA IVEALÃ ALTE
NEREGULI DIN PIAÞA DE CAPITAL

Un investitor acuzã
o fraudã de 500.000 de euro
la “Carpatica Invest”
l Andrei Anghel îl acuzã pe brokerul sãu cã a fãcut tranzacþii neautorizate l Brokerul
ªtefan Terziu spune cã nu ºi-a încãlcat atribuþiunile ºi cã justiþia va dovedi care este
adevãrul l CNVM a dat cinci amenzi casei de brokeraj, a sesizat Poliþia ºi a suspendat
autorizaþia lui ªtefan Terziu pentru trei luni

D
upã mega-scan-
dalul Cristian
Sima, brokerul
care a pierdut

banii unor VIP-uri ºi oa-
meni importanþi de
afaceri, depãºindu-ºi man-
datul acordat de aceºtia, in-
vestitorul Andrei Anghel
acuzã o situaþie oarecum si-
milarã, pe relaþia cu broke-
rul sãu, ªtefan Terziu, de la
“Carpatica Invest”.

Andrei Anghel, un ac-
þionar al Fondului Pro-
prietatea, susþine cã a fost
pãgubit cu 500.000 de
euro, dupã ce brokerul
sãu, ªtefan Terziu, de la
“Carpatica Invest” ar fi
efectuat tranzacþii neauto-
rizate pe contul sãu, în
baza unor acte pe care
le-ar fi falsificat.

Brokerul spune însã cã nu ºi-a
încãlcat atribuþiunile ºi cã nu are
niciun motiv sã creadã cã va pierde
în justiþie.

“Pledoariile” celor doi sunt, evi-
dent, contrare, însã un amãnunt im-
portant în caz este reprezentat de
amenzile acordate de CNVM la
“Carpatica Invest” ºi de faptul cã au-

toritatea a decis sã transmitã cazul la
Poliþie, la sesizarea lui Andrei
Anghel.

Marius Trif, directorul general al
“Carpatica Invest”, ne-a declarat,
luni, cã societatea va contesta amen-
zile CNVM.

În piaþã se vorbeºte cã brokerul ºi
clientul sãu au fost, la un moment
dat, prieteni.

Andrei Anghel:
“Brokerul ºi-a fãcut
de cap pe contul
meu: sunt sute de
ordine false”

“Am constatat cã pe con-
tul meu s-au fãcut tranzacþii
neautorizate de mine, în
fals”, ne-a spus Andrei
Anghel, adãugând cã,
astfel, a înregistrat o pierde-
re de 500.000 de euro.

Deºi Marius Trif ne-a
spus, luni, cã brokerul “Car-
patica” din Bucureºti a pre-
luat ordine telefonice de la
client, pe care acesta din
urmã nu le mai recunoaºte,
Andrei Anghel spune cã po-
sibilitatea tranzacþionãrii
prin ordine telefonice nu era
prevãzutã în contractul sãu.

Domnia sa spune cã a sesizat or-
ganele de poliþie în caz.

Investitorul citat povesteºte cã a
avut, iniþial, 1.350.000 de acþiuni
Fondul Proprietatea, dupã care a mai
adus încã 5.595.000 de acþiuni FP,
dintr-un dosar de restituire.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 13)

Energia României, sub asalt
B

ãtãlia pe resursele ener-
getice a fost permanentã
de-a lungul istoriei, a
generat lovituri de stat ºi

rãsturnãri de regimuri, a generat
colonialism, cuceriri de teritorii, rãz-
boaie cu arme ºi rãzboaie economi-
ce, dar, în acest moment al crizei fi-
nanciare mondiale, lupta pentru sur-
sele de energie atinge paroxismul.

Investiþia în resursele energetice
este una dintre puþinele care a mai
rãmas sigurã, în acest moment, astfel
cã investitorii cu tradiþie în domeniu,
trebuie sã facã faþã competiþiei ºi ce-
lorlalþi, care, îngrijoraþi de declinul de
pe alte pieþe, s-au reorientat, dar ºi spe-
culatorilor din indiferent care arie,
cumparesã fiecazul luiGeorgeSoros.

FINANÞIªTII

Se pare cã o competiþie durã pe
materiile prime ºi pe resursele ener-
getice din estul Europei s-a declanºat
între mai marii finanþiºti ai lumii,
George Soros ºi Marc Rich.

Presaavorbitdespre faptul cãSoros
ar fi implicat în obþinerea de resurse
ale fostei Iugoslavii, în România ºi
Ucraina. O astfel de reorientare, însã,
încalcã teritoriul lui Marc Rich, cel
care este considerat “pãrintele” oligar-
hilor ruºi, fiind sfãtuitorul lor.

Marc Rich este un binecunoscut
om de afaceri care se ocupã cu co-
merþul de materie primã la nivel mon-
dial. Este cel care a înfiinþat compania
Glencore. A fost condamnat în State-
le Unite ale Americii de comerþ ilegal
cu Iranul la sfârºitul anilor 1970 ºi
începutul anilor 1980 ºi pentru eva-
ziune fiscalã. A primit 325 de ani de
închisoare, dar a fost graþiat de Bill
Clinton.

REDACÞIA BURSA

(continuare în paginile 4 ºi 5)

Iustin Paraschiv: “Intenþionãm sã
producem la Mizil utilaje pentru
agriculturã ºi pentru zootehnie”

Reporter: Stimate domnule Iustin Paraschiv, ce ne
puteþi spune despre activitatea MFA Mizil?

Iustin Paraschiv: Am cumpãrat aceastã companie în luna aprilie a acestui
an, de la acþionarii majoritari, care deþineau peste 70%, iar restul pânã la
90%, de la micii acþionari.

Personal, nu mã implic în activitatea operaþionalã a acesteia.

Citiþi interviul integral în pagina 2.


