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LUDWIK SOBOLEWSKI DOJENEªTE DEPOZITARUL CENTRAL:

“Efort ºi rezultate,
nu vorbe frumoase”

l “Cooperarea cu Guvernul - abilitate cheie a unui CEO de bursã emergentã”, a declarat directorul
general al BVB

Reporter: Sunteþi în grafic cu sar-
cinile pe care vi le-aþi asumat prin
contract (printre ele creºterea lichi-
ditãþii cu 50% ºi listarea a 5 noi com-
panii, în primul an)?

Ludwik Sobolewski: Da, toate
sarcinile pe care le aveam pentru
2013 le-am realizat. Dacã vorbim
despre ce cuprinde contractul meu,
cred cã am realizat chiar puþin mai
mult decât am avut stabilit. Unele
dintre obiective sunt pentru 2014, iar

altele pentru perioada septembrie
2013 - septembrie 2014.

Reporter: Ce obiective au fost
realizate?

Ludwik Sobolewski: Voi rãspun-
de în felul urmãtor: la sfârºitul lui
2013, era important pentru acþionari
ºi pentru consiliul de administraþie ca

organizaþia sã fie configuratã într-un
nou mod.

Am fost angajat sã fac niºte lucruri
care nu s-au mai fãcut niciodatã pânã
acum, care priveau structura internã
a organizaþiei, angajaþii. Acesta a fost
unul dintre principalele obiective
pentru a doua jumãtate a lui 2013.

Am realizat aceastã sarcinã,
schimbãrile majore au fost fãcute.
Opinia mea este cã îmbunãtãþirea
modului în care funcþioneazã o orga-
nizaþie este o sarcinã care nu se ter-
minã niciodatã.

Am intrat în 2014 cu structuri noi
ºi aceastã echipa este semnificativ
schimbatã faþã de august - septem-
brie 2013. A fost o problemã delica-
tã. Acum, este vorba despre consoli-
darea echipei. Despre satisfacþia ºi
bucuria pe care oamenii le pot avea
când muncesc ºi reuºesc în demersu-
rile lor, dar ºi atunci când, uneori,
eºueazã.

Reporter: Câþi angajaþi are BVB
acum?

Ludwik Sobolewski: Aproxima-
tiv 40, dar nu este esenþial numãrul.
Este important ce atitudini, mentali-
tãþi ºi competenþe avem la bord.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 13)

Neºtirbita eticã din BNR

Soþia ºefului de cabinet al Gu-
vernatorului Bãncii Naþionale a
României, domnul Dumitru Ghica,
deþine firma “Oxygen Servicii”
SRL, cunoscutã în mediul bancar
sub numele de Oxygen Events. Fir-
ma organizeazã conferinþe în sediul
BNR, unde participã reprezentanþii
Bãncii Centrale ºi unde se percepe
taxã de participare. Bãncile sponso-
rizeazã aceste evenimente.

Potrivit site-ului companiei, de la
înfiinþare pânã în prezent, Oxygen
Events a organizat peste 40 de confe-
rinþe, care au însumat peste 6.000 de
participanþi. Au participat invitaþi de
renume, precum Guvernatorul Bãn-
cii Naþionale a României Mugur Isã-
rescu, Mihai Tãnãsescu, fost repre-
zentant al României la FMI ºi vice-
preºedinte al Bãncii Europene de
Investiþii, Marcel Opriº, director al
STS, Steven van Groningen
preºedinte al Raiffeisen Bank

România, Radu Graþian Gheþea,
preºedinte al CEC Bank, alãturi de
alþi preºedinþi de bãnci ºi oficiali ai
Statului Român.

Firma Oxygen Servicii avea, în
2012, conform datelor Ministerului
Finanþelor, doi angajaþi.

Întrebat dacã aceastã situþie nu re-
prezintã, de fapt, un conflict de inte-
rese, Mugur ªteþ, purtãtor de cuvânt
al BNR, ne-a rãspuns: “Banca Na-
þionalã a României susþine perma-
nent organizarea dezbaterilor pe
teme esenþiale ale vieþii eco-
nomico-sociale din þara noastrã. Din
aceastã perspectivã, Banca Naþiona-
lã a României a gãzduit numeroase
conferinþe ºi seminarii iniþiate de di-
verºi organizatori, printre care s-a re-
gãsit ºi Oxygen Servicii SRL, dar ºi
Grupul de presã «BURSA»".

IOANA POPA

(continuare în pagina 14)

„OOPS, HE DID IT AGAIN”

SIF1 Banat Criºana
vrea sã îºi lase iar
acþionarii fãrã dividende

Conducerea SIF1 Banat
Criºana a propus acþionarilor
ca, ºi anul acesta, sã nu fie

distribuite dividende , iar profitul sã
fie reinvestit, potrivit unui comunicat
transmis Bursei de Valori Bucureºti.

Unii brokeri se aºteptau ca SIF1 sã
îºi remunereze acþionarii din profit,
dupã ce politica de
dividende „zero”,
aplicatã anul tre-
cut, a stârnit un val de nemulþumiri.

„ Pentru SIF1 ne aºteptãm la o sur-
prizã, fiind destul de probabil ca, în
acest an, acþionarii sã fie recompen-
saþi cu dividende, dupã ce în 2013 nu
au primit nimic", ne-a spus, în urmã
cu o sãptãmânã, analistul „Tradevil-
le”, Bogdan Gherghe.

În schimb, Dragoº Bîlteanu,
preºedintele SIF1, s-a arãtat tranºant
pe acest subiect.

Într-un interviu acordat ziarului
BURSA, în luna octombrie, domnia
sa ne-a declarat: „În cazul SIF1, pro-
babil cã acþiunile se tranzacþioneazã
la cel mai mare discount, în principal
din cauzã cã suntem singura SIF care
nu a distribuit dividende în acest an.
În þãrile cele mai dezvoltate existã

numeroase fon-
duri închise care
nu distribuie ni-

ciodatã dividend, iar acþionarii apre-
ciazã pozitiv acest lucru. Din mo-
mentul preluãrii funcþiei de
preºedinte am prezentat cã voi pro-
pune acþionarilor ºi voi susþine sã nu
distribuim dividend, sã oprim spirala
distribuirii de dividende având ca
sursã lichidarea activelor societãþii”.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 5)

ASF, DIN SCANDAL ÎN SCANDAL

Dan Radu Ruºanu, urmãrit penal
Nici o zi fãrã ca Autoritatea de Su-

praveghere Financiarã sã nu þinã to-
pul ºtirilor cu scandalurile care au iz-
bucnit, aproape toate odatã.

Direcþia Naþionalã Anticorupþie a
anunþat, vineri, cã Preºedintele ASF

Dan Radu Ruºanu este urmãrit penal
pentru complicitate la abuz în servi-
ciu ºi constituirea unui grup infrac-
þional, instituþia extinzând cercetãri-
le în dosarul “Carpatica”.

Înaintea “Carpatica” a fost scanda-

lul “Harinvest”, pe piaþa de capital,
iar dupã, a venit “Astra”, tot pe piaþa
asigurãrilor, peste ele având o dezba-
tere naþionalã privind salariile mem-
brilor conducerii Autoritãþii. (A.A.)

(continuare în pagina 4)

OLGA CHUMAKOVA:

“Luãm în calcul vânzarea fostelor
combinate Mechel”

Invest Nikarom, care deþine foste-
le combinate Mechel, aflate în insol-
venþã, ia în calcul vânzarea acestora,
dupã cum ne-a spus, în cadrul unui
interviu, Olga Chumakova, repre-
zentantul acþionarului.

Domnia sa ne-a precizat: “Am
vorbit cu mai mulþi potenþiali cum-
pãrãtori, dar, în cadrul negocierilor,
aceºtia au spus cã procedura de in-
solvenþã, aºa cum este ea, acum, la
noi, este foarte incertã, ex-
primându-ºi intenþia de a cumpãra
sau de a investi dupã ce vom ieºi din
reorganizare”. Potrivit Olgãi Chu-
makova, Invest Nikarom urmãreºte

“salvarea întreprinderii, ca unitate
de producþie, cu capacitãþi ºi cu
muncitori”: “Dacã noi nu putem cu
forþele proprii sã facem acest lucru,
suntem deschiºi la vânzarea cãtre noi
investitori, important este ca societã-
þile sã-ºi continue activitatea. Am
avut foarte multe propuneri de la
companiile de fier vechi, care erau
extremde interesate ºi plãteau cu bani
cash sã preia companiile ºi sã taie uti-
lajele pentru a le da la fier vechi. Am
refuzat din start, pentru cã nu asta este
ideea”.

Combinatul de Oþeluri Speciale
(COS) Târgoviºte urmeazã sã-ºi reia,

astãzi, producþia, dupã pauza anualã
de iarnã. Societatea din Dâmboviþa
are, în 7 martie, termen pentru solu-
þionarea contestaþiilor depuse la ta-
belul preliminar. Referitor la starea
în care se aflã celelalte combinate
foste Mechel, Olga Chumakova ne-a
spus cã Laminorul Brãila ºi Oþelu
Roºu sunt conservate, la Ductil
Steel va fi relansatã producþia împre-
unã cu cea de la COS Târgoviºte, iar
la Câmpia Turzii funcþioneazã o sec-
þie. (EMILIA OLESCU)

Mai ales de când a venit Cornel Cojocaru în Biroul de presã al Bãncii Naþionale a

României, colectivul de acolo face mare caz de eticã, invocând-o ca sã-ºi justifice di-

scriminãrile operate pe relaþia cu presa.

Insistenta repetare a principiilor de eticã ne-a atras atenþia asupra felului în care anga-

jaþii BNR o respectã. Ceea ce a condus la descoperirea cã firma care organizeazã con-

ferinþe la BNR este a soþiei domnului Dumitru Ghica. Iar domnul Dumitru Ghica este

ºeful de cabinet al Guvernatorului BNR.

Cã ar fi acesta un caz de conflict de interese, în sensul legii, este discutabil.

Dar cã nu este etic, nu este discutabil.

Domnilor ºi doamnelor, aveþi cazul mai jos.

IANUKOVICI, DEMIS
DE RADA SUPREMÃ
Olexandr Turcinov
- preºedinte
interimar al
Ucrainei

Rada Supremã (Parlamentul
ucrainean) l-a ales, ieri, ca
preºedinte interimar al Ucra-

inei pe Olexandr Turcinov, dupã ce,
sâmbãtã dimineaþa, legislativul l-a
demis pe Viktor Ianukovici din funcþia
de ºef al statului, potrivit presei din
Moldova. Olexandr Turcinov a fost
ales preºedinte interimar cu votul a
285 de membri ai Radei Supreme,
dintre cei 339 prezenþi la ºedinþã.

Rada Supremã a Ucrainei a decis ºi
naþionalizarea reºedinþei private a lui
Viktor Ianukovici. La finalul a trei
luni de proteste în Piaþa Independenþei
din Kiev (cunoscutã ca Euromaidan),
situaþia a devenit mai paºnicã, în ulti-
mele zile, dupã ce, sâmbãtã diminea-
þa, preºedintele Viktor Ianukovici a
pãrãsit reºedinþa din Capitalã (cu
câteva ore înainte sã fie demis de
Rada Supremã), iar în seara aceleiaºi
zile, ex-premierul Iulia Timoºenko,
opozantã a regimului Ianukovici, a
fost eliberatã din închisoare, tot pe
baza unui vot parlamentar.

Sâmbãtã ºi duminicã au fost de-
clarate zile de doliu în memoria celor
uciºi în Euromaidan.

În dimineaþa zilei de sâmbãtã, era
liniºte în Maidan, fiind þinute slujbe
religioase pentru cei care ºi-au pier-
dut viaþa, potrivit unei relatãri de la
faþa locului, în exclusivitate pentru
ziarul BURSA.

VALENTIN BUSUIOC

(continuare în pagina 3)

Citiþi, în pagina 2, întregul interviu cu

Olga Chumakova.

PIATA DE CAPITAL

PROPUNEREA DE ªTERGERE A UNEI
CREANÞE WORLD TRADE CENTER

Remus Borza: „Un posibil
alt dosar penal la ASF”

Reporter: La finele lunii decem-
brie, Autoritatea de Supraveghere Fi-
nanciarã (ASF) a propus, printre sutele
de amendamente la ordonanþa 32/2012
privind organismele de plasament co-
lectiv în valori mobiliare ºi societãþile

deadministrarea investiþiilor, ºi scoate-
rea unei creanþe faþã de World Trade
Center (WTC) Bucureºti din por-
tofoliul Fondului Proprietatea. Ce se
mai întâmplã cu iniþiativa?

Remus Borza: Probabil mult mai în

mãsurãarfisãvãrãspundãprocurorulºef
alDNA.Iniþiativaestecanucaînperete.

A consemnat

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 4)

Avocatul Remus Borza, administrator judiciar al World Trade

Center (WTC) Bucureºti, trage un semnal de alarmã în legãturã

cu faptul cã iniþiativa ASF de ºtergere a unei datorii a companiei

faþã de FP se contureazã într-un posibil alt dosar penal. Domnul

Borza ne-a declarat, într-un interviu, cã existã un grup de intere-

se care graviteazã în jurul WTC ºi care vrea ºtergerea acestei

creanþe fiscale. ASF propune transferul creanþei de la FP cãtre

Primãria Capitalei, iar Remus Borza afirmã cã aceastã propunere

serveºte interesului primarului Sorin Oprescu, care vrea sã punã

mâna pe WTC.

Cooperarea cu Guvernul este o abilita-

te cheie a unui CEO de bursã emergen-

tã, ne-a spus Ludwik Sobolewski, di-

rectorul general al Bursei de Valori Bu-

cureºti, în cadrul unui interviu. Domnia

sa a dorit sã le rãspundã astfel celor care

puneau rezultatele sale la Bursa din

Varºovia pe seama ajutorului dat de

guvernul polonez în dezvoltarea pieþei

de capital.

Ludwik Sobolewski ne-a mai vorbit

despre contextul internaþional,

punctând evenimentele la care trebuie

sã fim atenþi, dar ºi despre problemele

din curtea Grupului BVB, cu referire la

cooperarea cu Depozitarul Central.

„Responsabilitatea noastrã, a BVB,

este sã lucrãm îndeaproape cu Depozi-

tarul Central, sã nu permitem nicio alie-

nare a acestei instituþii”, a spus Sobo-

lewski, care precizeazã cã „nu va fi sa-

tisfãcut cu jumãtãþi de mãsurã sau

abuzul de cuvinte frumoase”.

Citiþi, în pagina 3, articolul "Rubla ºi

obligaþiunile ruseºti, afectate de situa-

þia din Ucraina"


