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Pachetul de 6% din BCR
seamãnã discordie

în conducerea SIF Oltenia
C

onsensul nu mai este la el
acasã, în Consiliul de
Administraþie al SIF5
Oltenia.

În piaþã, se vorbeºte cã neînþelegeri-
le au apãrut întrucât preºedintele Tu-
dor Ciurezu ºi Florin Pogonaru, unul
dintre cei mai mari acþionari indirecþi
ai SIF5, par sã nu se punã de acord pri-
vind vânzarea pachetului de 6% din
acþiunile BCR, deþinut de companie.

Cei doi au fost aliaþi la alegerile
din aprilie din 2013, când Tudor
Ciurezu a mai obþinut un mandat de
preºedinte al SIF5.

Acum, însã, semnele unei posibile
înfruntãri se aratã.

În documentul care anunþa rezul-
tatele financiare ale SIF Oltenia,
pentru 2013, semnat de Tudor Ciure-
zu ºi vicepreºedintele Anina Radu,
au fost inserate câteva paragrafe, cel
puþin ciudate pentru astfel de comu-
nicãri: “Referitor la politica de divi-
dend, informãm investitorii cã infor-
maþiile lansate în diverse ocazii de
cãtre persoane neautorizate de con-
ducerea societãþii cum cã SIF Olte-
nia, în viitor, va testa sustenabilitatea
unui divindend anual de pânã la 15%
din preþul de piaþã al acþiunilor, sunt
nefodate.

În condiþiile evoluþiei pozitive a
preþului (creºterea preþului pe acþiune

fiind unul din obiectivele principale
ale strategiei), o astfel de politicã ar
determina vânzãri masive de active,
valorificarea participaþiilor de
substanþã din nucleul investiþional,
respectiv intrarea societãþii într-o eta-
pã de lichidiare programatã.

Acest gen de politicã nu a fost

discutat în cadrul unui organ statutar
al SIF Oltenia, iar conducerea efecti-
vã considerã informaþiile respective
dãunãtoare care pot manipula investi-
torii ºi preþul de tranzacþionare, fapt
pentru care se disociazã de acestea”.

Cel mai probabil, documentul
SIF5 se referã la participarea SIF

Oltenia, la evenimentul “Romania
Investor Days”, organizat, la începu-
tul lunii, la New York, de cãtre Bursa
de Valori Bucureºti, Fondul Proprie-
tatea ºi Raiffeisen Bank. Acolo,
SIF5 a fost reprezentatã de admi-
nistratorul Ana Bobircã, preºedinte
al Comitetului de investiþii al fondu-
lui “Business Capital for Romania
Opportunity Fund” (controlat de
BCR ºi Florin Pogonaru).

O informare post-eveniment,
transmisã de Raiffeisen investitori-
lor, rezumã discuþiile purtate la New
York. În dreptul SIF Oltenia, se ara-
tã: “- managementul ia în considera-
re mutarea sediului în Bucureºti (de
la Craiova); are cea mai mare expu-
nere dintre SIF-uri pe blue-chips-uri
româneºti; costurile cu managemen-
tul au fost reduse, din primãvara
anului 2013; acþionarii sunt încura-
jaþi sã participe la AGA, fiind în
analizã mai multe propuneri, printre
care creºterea capitalului social pentru
diluarea acþionarilor inactivi; - câteva
propuneri vor fi aduse în atenþia acþio-
narilor pentru plata dividendului pe
2013 – între 60 ºi 90%; referitor la pa-
chetul BCR: au loc negocieri privind
structura deal-ului”.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 11)

Austria renunþã la
prezumþia de competenþã
a bancherilor centrali

În timp ce atenþia Europei era
împãrþitã între Ucraina ºi Jo-
curile Olimpice, cetãþenilor

Austriei li s-a pregãtit o “surprizã”
extrem de neplãcutã.

Este vorba, din nou, despre dete-
riorarea acceleratã a situaþiei din ju-
rul bãncii naþionalizate Hypo
Alpe-Adria. La sfârºitul sãptãmânii

trecute, cotidianul Der
Standard anunþa demi-
sia lui Klaus Liebscher
din funcþia de
preºedinte al Consiliu-
lui de Supraveghere ºi
a grupului de lucru
însãrcinat cu salvarea

bãncii.
Bloomberg scrie cã demisia a fost

din “motive personale”, dar amin-
teºte cã Liebscher s-a opus oricãror
planuri de bail-in a investitorilor în
obligaþiunilor bãncii.

În demisia trimisã ministrului de
finanþe, Liebscher precizeazã cã
“participarea creditorilor poate fi
oportunã din puncte de vedere poli-
tic”, dar “va afecta reputaþia pieþei fi-
nanciare interne”, inclusiv prin crea-
rea unor “paralele cu evoluþia eveni-
mentelor din Cipru”, conform unui
articol din Der Standard.

Fostul guvernator al bãncii centra-
le a Austriei declara, la începutul anu-
lui, cã “falimentul bãncii nu a fost pus
niciodatã în discuþie” (vezi ºi articolul
“Dacã insolvenþa Hypo Alpe-Adria
nu intrã în discuþie, intrã cea a
Austriei?”, BURSA, 15.01.2014).

Karl Aiginger, preºedintele insti-

tutului WIFO ºi profesor de econo-
mie la Vienna University of Econo-
mics and Business Administration, a
criticat, la începutul anului, decizia
guvernului de ignora complet va-
rianta falimentului Hypo, dupã cum
scrie publicaþia online Austrian Ti-
mes. În opinia autoritãþilor, un fali-
ment bancar ar fi prea riscant pentru
þarã, deoarece situaþia poate scãpa
uºor de sub control, cu efecte deose-
bit de negative asupra bãncilor sãnã-
toase.

Evoluþia bãncii Hypo din ultimele
luni aratã, însã, cã prãpastia dintre
dorinþele autoritãþilor ºi realitate s-a
adâncit puternic.

Plecarea intempestivã a lui Klaus
Liebscher a avut loc în condiþiile în
care ministrul de finanþe a lansat pe
piaþã “bomba” bail-in-ului pentru
anumite categorii de creditori ai bãn-
cii Hypo Alpe-Adria.

(continuare în pagina 4)

KLAUS IOHANNIS:

“USL nu
mai existã,
de facto”

USL nu mai existã de facto,
fiind doar o alianþã pe
hârtie, a anunþat ieri, în mod

tranºant, prim-vicepreºedintele PNL
Klaus Iohannis. Domnia sa susþine
cã urmãtorul pas, dupã retragerea
miniºtrilor din Guvern, ar fi denun-
þarea protocolului USL, însã este
puþin probabil sã se decidã iniþierea
unei moþiuni de cenzurã.

Klaus Iohannis nu crede cã unii
dintre actualii miniºtri ai PNL vor
dori sã rãmânã în Guvernul Ponta.

Întrebat dacã PNL îºi mai doreºte
sã fie în USL, Klaus Iohannis a
rãspuns: “În acest moment au eºuat
negocierile, aici treaba cu dorinþa e
legatã de putinþã. Dacã nu ºi nu sun-
tem doriþi, ce ne ajutã cã ne dorim
noi? Este clar cã nu s-a dorit sã in-

trãm în aceastã formulã în guvern, ce
putem sã spunem mai mult aici?”.

În aceastã searã are loc Delegaþia
Permanentã a PNLcãreia i se va adu-
ce la cunoºtinþã cã negocierile pentru
remanierea guvernamentalã au
eºuat, a mai spus Klaus Iohannis,
adãugând: “Probabil, Delegaþia Per-
manentã va constata acelaºi lucru, cã
negocierile au eºuat ºi cã nu putem
sã continuãm în aceastã formã de co-
laborare nonexistentã. ªi atunci pro-
babil un posibil prim pas este retra-
gerea miniºtrilor noºtri din Guvern”.

Prim-vicepreºedintele PNL a pre-
cizat cã a luat în calcul sã renunþe la
dorinþa de a deveni vicepremier ºi
ministru de Interne, însã conducerea
PNL a fost pentru menþinerea deci-
ziei iniþiale. (C.I.)

(continuare în pagina 3)

ASF a interzis “Equity Invest” sã mai
activeze pe piaþa Forex
l Un control inopinat al ASF a scos la ivealã practici frauduloase
l Reprezentanþii intermediarului spun cã vor contesta sancþiunile ASF

Autoritatea de Supraveghere
Financiarã a interzis “Equity
Invest” sã mai desfãºoare ac-

tivitãþi cu instrumente de tip Fo-
rex/CFD (contrac-
te pe diferenþã),
pentru o perioadã
de cinci ani, dupã ce a constatat o serie
de nereguli, inclusiv practici fraudu-
loase, în urma unui control inopinat.

ASF a amendat intermediarul cu
33,541 lei, reprezentând 10% din ci-
fra de afaceri pe anul 2012, ºi, cu
câte 25.000 de lei, pe Daniel Geor-

gian Tomescu, în calitate de condu-
cãtor ºi reprezentant al comparti-
mentului de control intern, ºi pe Cã-
tãlin Gheorghe Buºa, conducãtor al

societãþii. Cei
doi au primit in-
terzis pe piaþa de

capital timp de trei ani de zile.
Reprezentanþii “Equity Invest” au

rãspuns, într-un comunicat postat pe
site-ul propriu, cã vor contesta deci-
zia ASF. Cu toate acestea, societatea
anunþã cã se conformeazã deciziei ºi
emite o notificare prealabilã în vede-

rea denunþãrii unilaterale.
Mircea Ursache, vicepreºedintele

ASF responsabil pentru sectorul in-
strumentelor ºi investiþiilor financia-
re, a anunþat, sâmbãtã, cã Autoritatea
investigheazã un broker prezent pe
piaþa noastrã de capital care a operat
în Republica Moldova fãrã sã se auto-
rizeze la reglementatorul local. Potri-
vit sancþiunilor date de ASF, domnul
Ursache se referea la “Equity Invest”.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 5)

BCE, gata sã ia
în calcul dobânda
negativã la depozite

Banca Centralã Europeanã (BCE)
este gata sã ia în calcul ducerea
dobânzii la depozite în teritoriu ne-
gativ, dacã va fi necesar, spune Igna-
zio Visco, membru în consiliul gu-
vernatorilor instituþiei.

“Nu este evident dacã BCE va
trebui sã ia mãsuri de politicã mone-
tarã în luna martie”, a afirmat
Ignazio Visco, la reuniunea G20
desfãºuratã la finele sãptãmânii tre-
cute, în Sydney. Oficialul BCE a
menþionat: “Dacã este nevoie, sun-
tem gata sã luãm în considerare sã
mergem în teritoriu negativ cu faci-
litatea de depozit”.

Luna aceasta, ºi Benoit Coeure,
membru în consiliul guvernatori-
lor BCE, a declarat cã banca ia în
calcul “foarte serios” impunerea
unei dobânzi negative la depozite.
Totodatã, un alt membru al consi-
liului guvernatorilor BCE, Erkki
Liikanen, a afirmat cã politica ta-
xãrii depozitelor reprezintã unul
dintre instrumentele pe care banca
centralã le-ar putea utiliza dacã
perspectivele inflaþiei se înrãutã-
þesc sau volatilitatea de pe pieþele
monetare se propagã pe termen
lung.

Consiliul guvernatorilor BCE se
va reuni în 6 martie, în cadrul ºedin-
þei de politcã monetarã.

În prezent, dobânda pentru depo-
zitele overnight constituite de bãnci
la BCE este zero. Dacã aceasta va fi
dusã în teritoriu negativ, bãncile vor
trebui sã plãteascã pentru banii
depuºi la BCE.

V.R.
PIATA DE CAPITAL

CINCI MILIARDE PER BANCÃ, NU ÎN TOTAL!

Grecii, prinºi din nou cu cioara vopsitã
l Deficitul de capital al bãncilor greceºti, de patru ori mai mare decât
estimãrile autoritãþilor

Cele patru mari instituþii de
credit elene ar avea nevoie
de capital suplimentar de 20

miliarde euro, potrivit unor estimãri
fãcute de Fondul Monetar
Internaþional (FMI) ºi obþi-
nute de Financial Times.

Suma este de aproape patru
ori mai mare decât valoarea
anunþatã, la sfârºitul sãptãm-
ânii trecute, de surse bancare
ºi rezultatã în urma unei ana-
lize fãcute de administratorul
de investiþii BlackRock pen-
tru Banca Centralã a Greciei.

Estimarea autoritãþilor de
la Atena a fost transmisã re-
prezentanþilor Troicii creditorilor in-
ternaþionali (FMI, Comisia Europe-
anã ºi Banca Centralã Europeanã)
înainte de sosirea acestora, ieri, în
capitala elenã, pentru reluarea discu-
þiilor de evaluare a implementãrii
acordului de ajutor financiar.

Analistul economic Cãlin Rechea
ne-a declarat cã varianta atribuitã
FMI pare sã fie mai apropiatã de rea-
litate, în opinia domniei sale.

Grecia pare sã se descurce foarte
bine, atunci când vine vorba sã con-
vingã companii financiare de prim
rang pe plan mondial sã îi subevalu-
eze indicatori economici.

În urmã cu patru ani, presa a rela-
tat cã Goldman Sachs, cea mai mare

bancã de investiþii din lume, a ajutat
Executivul de la Atena sã îºi “cosme-
tizeze” bilanþul, pentru ca datoria
publicã sã parã mai micã decât era în

realitate.
Acum, se pare cã a venit

rândul celei mai mari compa-
nii de administrare a investi-
þiilor de pe glob, BlackRock,
sã punã umãrul la îmbunãtãþi-
rea imaginii sectorului finan-
ciar elen.

Doar cã, de aceastã datã,
autoritãþile europene ºi in-
stituþiile financiare interna-
þionale par sã îºi fi dat sea-
ma mai repede de demersul

Greciei sau nu mai sunt la fel de
dispuse ca în trecut sã tolereze
astfel de acþiuni. Poate cã nici nu
mai pot.

A.S.
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