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Economia Marii Britanii a
crescut peste aºteptãri

Economia Marii Britanii a crescut
cu 1% în trimestrul al treilea din 2012,
faþã de precedentele trei luni, ca urma-

re a organizãrii
Jocurilor Olimpi-
ce la Londra, în
aceastã varã.

Avansul PIB a
fost cel mai im-
portant din ulti-
mii cinci ani,

chiar dacã economia britanicã nu a
crescut comparativ cu trimestrul al
treilea din 2011. Analiºtii anticipau o
creºtere mai redusã, de 0,8%.

“Banca rea” din Spania,
prea mare ca sã
funcþioneze

“Banca rea” (bad bank) din Spa-
nia, cea care va reuni activele toxice
din sistem, va avea dificultãþi în
încercarea de vânzare a activelor
imobiliare de 90 de miliarde euro pe
care le va prelua de la alþi creditori,
întrucât va fi prea mare ºi nu va putea
susþine finanþarea eventualelor
achiziþii, potrivit Bloomberg.

“Când admi-
nistrezi zeci de
mii de active
împrãºtiate în
întreaga Spanie,
apare un adevã-
rat haos”, a de-
clarat Mikel

Echavarren, preºedintele Irea, socie-
tate de consultanþã din Madrid. În
opinia sa, “o mare bancã rea” va
avea un dezavantaj enorm ºi va ge-
nera pierderi pe care vor trebui sã le
suporte spaniolii.

Spania trebuie sã înfiinþeze aceas-
tã “bancã rea” pânã la finele lunii vii-
toare, ca o condiþie pentru primirea
banilor europeni destinaþi recapitali-
zãrii sistemului financiar din þarã.
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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”

Fondurile au suprasubscris
oferta de obligaþiuni GDF
Suez Energy România
l Listarea la BVB, în jurul datei de 20 noiembrie

GDF Suez Energy România a
anunþat, ieri, încheierea cu
succes a primei emisiuni de

obligaþiuni corporative de pe piaþa
noastrã de capital, în valoare totalã
de 250 milioane lei. Listarea obliga-
þiunilor cu simbolul GSER17 la
BVB va avea loc în jurul datei de 20
noiembrie 2012.

Subscrierea s-a des-
fãºurat în perioada 17-23
octombrie, iar oferta de obligaþiuni a
fost suprasubscrisã la 113%, a decla-
rat, într-o conferinþã, Eric Stab, di-
rectorul general al GDF Suez
Energy România. Aceasta este a
doua emisiune ca valoare în lei de pe
piaþa de capital.

Emisiunea a fost adresatã investi-
torilor calificaþi de tipul fondurilor
private de pensii, companiilor de asi-
gurãri ºi de management al activelor.
37 de investitori au fost atraºi în ca-
drul ofertei de finanþare.

Cuponul ºi scadenþa au fost stabi-
lite dupã prospectarea pieþei efectua-
tã de cãtre intermediarul tranzacþiei
– BRD. Dobânda fixã de 7,40% este

cu circa 90 de puncte de bazã pro-
centuale peste dobânda oferitã pen-
tru obligaþiuni similare emise de cã-
tre stat, a mai spus domnul Stab.

Directorul GDF Suez Energy
România a subliniat: “Aceste obliga-
þiuni prezintã o serie de avantaje pen-
tru toate pãrþile implicate, de tip

«win-win», atât pentru
GDF Suez, cât ºi pentru
investitori. Este cea mai

interesantã opþiune de finanþare com-
parativ cu ofertele bãncilor pentru
împrumuturi bilaterale clasice ºi ECA
(Export Credit Agency). Oferã vizi-
bilitate pe termen lung atât investito-
rilor, cât ºi companiei, fiind un instru-
ment financiar cu dobândã fixã”.

Eric Stab a subliniat cã GDF Suez
a deschis drumul ºi altor emisiuni
corporative în România: “Opþiunea
aleasã este inovatoare, reflectã valo-
rile grupului GDF Suez, exigenþã ºi
îndrãznealã, ºi se încadreazã în poli-
tica sa de finanþare.

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 13)
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CNVM a suspendat
activitatea WBS România
l Auditorii societãþii nu au putut exprima o opinie referitoare la
disponibilitãþile companiei, din cauzã cã nu au primit informaþii suficiente
de la conducere l Comisia i-a retras validarea lui Cristian Sima pentru
funcþia de administrator Sibex

C
omisia Naþionalã a Valo-
rilor Mobiliare a suspen-
dat, ieri, activitatea com-
paniei de brokeraj WBS

România, ca urmare a anchetei ini-
þiate dupã declanºarea scandalului

“fugii” brokerului Cristian Sima.
Mãsura este una asiguratorie, iar

suspendarea nu poate depãºi douã
sãptãmâni, potrivit Comisiei, care
obligã “WBS România” sã informe-
ze investitorii cu privire la drepturile

pe care le au.
Ordonanþa CNVM este un rezultat

intermediar al controlului iniþiat, la
WBS România, dupã ce brokerul Cris-
tian Sima, fost preºedinte al Sibex ºi,
anterior, fost acþionar WBS România,
a plecat din þarã, recunoscând ulterior
cã a pierdut banii clienþilor sãi.

CNVM a anunþat public cã WBS
Holding, off-shore-ul prin care ac-
þiona Sima, înregistrat în Insulele
Virgine, nu este o entitate aflatã sub
supravegherea sa.

Cu toate acestea, au existat infor-
maþii cã Sima ar fi continuat sã con-
troleze din umbrã WBS România, o
companie aflatã sub supravegherea
CNVM, deºi a ieºit din acþionariatul
acestei companii când a devenit
preºedintele bursei sibiene.

Mai mult, unii clienþi ai WBS
România au acuzat cã cererile sã îºi
lichideze conturile la compania au-
tohtonã le-au fost refuzate.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 5)

Surse: Grecia ar avea nevoie
de finanþãri adiþionale de
16 - 20 miliarde euro
l Situaþie confuzã privind extinderea termenului
de reducere a deficitului bugetar al þãrii

Reprezentanþii Fondului Mo-
netar Internaþional (FMI), ai
Comisiei Europene ºi Bãn-

cii Centrale Europene
(BCE) au calculat suma
de care ar avea nevoie
Atena, în plus, dacã i se
va extinde la 2016, de la
2014, termenul de atin-
gere a þintelor de deficit
bugetar, conform unor
surse citate de presa in-

ternaþionalã. Acestea spun cã cifrele
preliminare aratã un necesar de 16 -
20 miliarde euro - finanþãri adiþiona-

le, însã suma finalã va fi
cunoscutã abia la mijlo-
cul lunii viitoare, când
troica creditorilor va pu-
blica raportul privind si-
tuaþia Greciei.

ALINA VASIESCU

(continuare în pagina 6)

RAPORT AMCHAM:

Competitivitatea, lupta anti-corupþie,
consultarea publicã ºi fondurile
europene - prioritãþile României
l “Piaþa autohtonã de capital are nevoie de o strategie pe termen mediu ºi
lung, care ar putea fi realizatã prin înfiinþarea unui birou aflat în subordinea
directã a primului-ministru, condus de cãtre un bancher de investiþii cu
experienþã”

Competitivitatea economiei
naþionale, direcþiile de luptã
anti-corupþie, necesitatea

consultãrii publice înaintea
adoptãrii de noi acte legis-
lative ºi stabilirea strategii-
lor pentru accesarea fondu-
rilor europene în exerciþiul
financiar 2014-2020 repre-
zintã prioritãþile þãrii noas-
tre, în viziunea Camerei de
Comerþ Româno-America-
ne (AmCham).

În privinþa luptei împo-
triva corupþiei, raportul or-
ganizaþiei subliniazã cã
eforturile þãrii noastre sã
modernizeze legislaþia pe-
nalã în acest domeniu ar
trebui sã se sprijine, în con-
tinuare, pe acþiuni mai efi-
ciente de aplicare a legii,
pentru a descuraja luarea
de mitã, ºi printr-o aplicare mai efi-
cientã a sistemelor internaþionale de
cooperare judiciarã, în vederea sto-

pãrii schemelor de corupþie trans-
frontalierã. De asemenea, autoritã-
þile române ar trebui sã afiºeze trans-

parenþã ºi responsabilitate în gestio-
narea banului public, permiþând sã
aibã loc audit profesional extern al

bugetelor ºi al cheltuirii fondurilor.
“Angajarea ºi promovarea funcþio-
narilor guvernamentali ºi publici,

atât la nivel central cât ºi la
nivel local, trebuie sã res-
pecte cele mai înalte stan-
darde de transparenþã, inte-
gritate ºi conduitã civicã”,
se aratã în raportul “Priori-
tãþi pentru România”.

Adoptarea de noi acte le-
gislative ar trebui sã aibã loc
dupã consultãri cu asociaþii-
le de afaceri, pentru ca aces-
tea sã poatã sã îºi exprime
poziþia cu privire la acestea,
considerã AmCham. Aso-
ciaþia aratã cã autoritãþile au
ignorat, adesea, principiul
transparenþei ºi al consultãrii
cu societatea civilã ºi comu-
nitatea de afaceri în procesul
de luare a deciziilor.

ALEXANDRU SÂRBU

(continuare în pagina 11)

Preºedintele AmCham, Sorin Mîndruþescu,

considerã sectorul tehnologiei informaþiei

ºi comunicaþiilor drept strategic pentru

economia þãrii noastre.

Andrei Benghea Mãlãieº, noul
director general al Transelectrica

Reprezentanþii Ministe-
rului Economiei din
Consiliul de Adminis-

traþie al Transelectrica au con-
vocat Consiliul de Adminis-
traþie, în urmã cu douã zile, în
vederea propunerii de schim-
bare a directorului general ºi a
preºedintelului Consiliului de
Administraþie (CA).

Ministerul a anunþat, ieri la
ora 17.00, cã Andrei Gabriel Ben-
ghea-Mãlãieº l-a înlocuit în funcþia
de director general pe domnul Ma-
rius Ion Mateescu. Informaþia a fost
publicatã în exclusivitate pe site-ul
ziarului BURSA, cu douã ore înainte

de anunþul oficial al ministerului.
Andrei Benghea Mãlãieº este

Consultant Management Strategic,
Mckinsey&Company, Budapes-
ta/Bucureºti, Stuttgart/Londra, fiind
însãrcinat cu proiecte în domeniul

energiei, industriei, retail ºi
FMCG.

De asemenea, noul
preºedinte al CAeste domnul
Gabriel Gheorghe, numit în
locul domnului Mircea Cio-
praga.

Ziarul BURSA a publicat,
încã din 28 septembrie, cã
bate vântul schimbãrii prin
Transelectrica, în urma unor

controale efectuate de Ministerul
Economiei ºi care au indicat nereguli,
dupã cum afirmã sursele noastre.

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 13)

BRD Pensii, sancþionatã pentru
conflict de interese
l Raul Demeter, BRD Pensii: “Echipele noastre analizeazã decizia CSSPP”

Comisia de Supraveghere a
Sistemului de Pensii Private
(CSSPP) a sancþionat BRD –

societate de administrare a fondurilor
de pensii private (BRD Pensii) cu
avertisment scris pentru conflict de
interese, pentru cã a realizat tranzac-
þii cu instrumente derivate cu BRD
Groupe Societe Generale, o societate
afiliatã, ceea ce contravine legii, po-
trivit buletinului lunar al Comisiei.

Raul Demeter, director executiv
BRD Pensii, ne-a declarat: "Echipele
noastreanalizeazã îndetaliuelementele
decizieiCSSPPpentru a stabili poziþia
companiei ºi a beneficia de toate
drepturile pe care legea ni le acordã".

BRD – societate de administrare a
fondurilor de pensii private a înche-
iat, pe 3 aprilie 2008, un contract ca-
dru privind instrumentele financiare
derivate (“Master derivatives agree-
ment”) cu contrapartida BRD Grou-
pe Societe Generale, persoanã afiliatã
administratorului, potrivit buletinului
CSSPP. În baza acestui contract,
BRD Pensii a efectuat tranzacþii prin
care a înstrãinat activele fondului de
pensii administrat privat BRD, per-

soanei afiliate acesteia, respectiv
BRD Groupe Societe Generale.

Supraveghetorul pensiilor private
a precizat cã BRD Pensii nu a între-
prins toate mãsurile necesare în ve-
derea identificãrii ºi a gestionãrii
conflictului de interese determinat

de încheierea contractului cadru pri-
vind instrumentele financiare deri-
vate cu contrapartea BRD Groupe
Societe Generale. În plus, potrivit le-
gislaþiei în vigoare, unui administra-
tor de fonduri de pensii private îi este
interzisã în mod expres înstrãinarea

activelor fondului de pensii unei per-
soane afiliate lui.

Buletinul CSSPP menþioneazã:
“Prin fapta sãvârºitã, BRD Pensii nu
a respectat prevederile art. 7 alin. (1)
din Norma nr. 3/2009 privind inves-
tiþiile fondurilor de pensii adminis-
trate privat ºi organizarea activitãþii
de investire, ºi prevederile art. 7 alin.
(1) din Norma nr. 11/2011 privind
investirea ºi evaluarea activelor fon-
durilor de pensii private, care prevãd
cã «Administratorul trebuie sã ia toa-
te mãsurile astfel încât sã se asigure
cã situaþiile de conflict de interese
între societate, inclusiv conducãtori,
salariaþi, societatea-mamã, grupul
din care administratorul face parte
sau orice persoanã afiliatã ori aflatã
în mod direct sau indirect în poziþie
de control faþã de societate, ºi fondul
de pensii private, precum ºi între
combinaþii ale situaþiilor de mai sus
sunt identificate ºi gestionate astfel
încât interesele fondului de pensii
private sã nu fie afectate»”.

ELENA VOINEA
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