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Borza: „Silver Mountain
va fi vândut în bloc, pentru
53 milioane de euro”

Ansamblul Silver Mountain
urmeazã sã fie licitat în bloc,
în aceastã lunã, a declarat, în

exclusivi tate pentru BURSA
CONSTRUCÞIILOR, Remus Borza,
partener în cadrul Euro Insol, admi-
nistratorul judiciar al complexului de
lux din Braºov. Domnia sa estimeazã
cã tranzacþia se va încheia pentru
aproximativ 53 milioane de euro.

Proiectul imobiliar Silver Mo-
untain din Poiana Braºov, care este
cel mai mare din þara noastrã, mai
are la vânzare 158 de apartmente
din totalul de 219, la un preþ mediu
pe mp construit de 1.350 de euro.
Criza economicã a împiedicat fina-
lizarea proiectului, în prezent com-
plexul rezumându-se la 5 vile cu
207 apartamente, un centru spa ºi
un centru comercial în care fun-
cþioneazã restaurantul Loft ºi clu-
bul Office.

Aceasta nu este singura tranzacþie
în bloc realizatã de casa de insolvenþã
Euro Insol. Remus Borza a mai spus

cã urmeazã sã fie vândut, la începutul
acestei luni, ºi proiectul exclusivist
Verdi Park din Bucureºti, dezvoltat
de Meridian Land
ºi aflat în faliment.
Domnia sa ne-a
precizat: „Proiec-
tul are 11 aparta-
mente penthouse,
este situat în Flo-
reasca ºi a fost fi-
nanþat de Alpha
Bank. Suntem pe
finalul negocieri-
lor ºi estimãm cã
tranzacþia se va
încheia la 5 mi-
lioane de euro”.

Euro Insol ad-
ministreazã, în
total, 2.300 de aparta-
mente ºi exploateazã în jur de 800 de
unitãþi locative în regim hotelier, în
proiecte precum Pullman Bucureºti,
Astoria Snagov, Silver Mountain
Braºov, Decebal Eforie Nord ºi Bu-
covina Vatra Dornei. Euro Insol are
acum în portofoliu jumãtate din cele
mai mari proiecte imobiliare aflate în
insolvenþã, conform declaraþiilor lui
Remus Borza.

Reprezentantul Euro Insol a mai

spus: „Anul acesta are semne bune
pentru piaþa imobiliarã. Am consta-
tat o uºoarã revigorare a pieþei în a

doua jumãtate a
anului trecut ,
care se vede în
trendul crescãtor
al cererii ºi al
tranzacþiilor fina-
lizate. Numãrul
de apartamente
vândute în 2013 a
fost cu 12% mai
mare decât cel din
2012, iar tendinþa
va continua ºi în
acest an. Existã ºi o
uºoarã tendinþã de
apreciere a active-
lor imobiliare mai
ales pe proiecte noi.
Este posibil ca

aceste active sã aibã o creºtere de
preþ de 5-10% în acest an”.

ALINA TOMA VEREHA

INTERVIU CU GRZEGORZ KONIECZNY, MANAGERUL
FONDULUI PROPRIETATEA:

“Conflictul
din SIF Oltenia,

semnal îngrijorãtor”
l “Este o situaþie foarte neobiºnuitã ca ºeful reglementatorului unei pieþe
sã fie reþinut” l “Listarea Hidroelectrica, în niciun caz la varã”

Reporter: Hidroelectrica s-a
reîntors în insolvenþã, când abia fu-
sese numitã o nouã conducere. Cum
vã afecteazã acest lucru?

Grzegorz Konieczny: Din pã-
cate, acest risc existã, având în ve-
dere toate acele contestaþii în in-
stanþã. Pe termen scurt, aceasta
este cu siguranþã o veste proastã.
Pe termen lung, nu trebuie neapã-
rat privitã în acest fel. Dupã deci-
zia Curþii sã întoarcã toate aceste
contestaþii ale ieºirii din insolven-
þã, judecãtorul sindic trebuie sã se
uite la fond din nou, iar deciziile
sale vor fi comunicate. Partea ne-
gativã este cã acest proces ar putea
dura câteva luni.

Sperãm ca judecãtorul sã aprobe
reorganizarea Hidroelectrica. De
asemenea, în absenþa boardului, se
va continua selecþia mangementului
profesionist ºi sperãm cã procesul va
fi accelerat, pentru cã sunt deja
pre-selectaþi câþiva candidaþi de cã-
tre board. Sperãm cã vom avea insta-
lat un management potrivit.

De asemenea, sperãm cã procesul
de listare va continua ºi cã tranzacþia
va fi reluatã, dupã ieºirea din insol-
venþã.

Pentru noi, se pune problema cum
evaluãm acum Hidroelectrica în ac-
tivul nostru. Deja am rugat KPMG
sã updateze evaluarea. Avem douã
opþiuni: fie sã evaluãm la zero, ceea

ce nu ar reflecta valoarea realã a
companiei, fie sã cerem o altã eva-
luare independentã. Deja am cerut
asta la KPMG ºi sperãm sã fie gata
pânã la mijlocul lui martie.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 13)

ASF SE JOACÃ V-AÞI ASCUNSELEA CU REZULTATELE
INVESTIGAÞIEI ASUPRA TRANZACÞIILOR CU SIF1

Amenzi, doar la Swiss Capital
Curajoasa Autoritate de Su-

praveghere Financiarã,
care s-a apucat, cu sârg, sã

investigheze tranzacþiile cu acþiuni
SIF1 Banat Criºana fãcute, în sep-
tembrie 2013, la preþuri în creºtere
fulminantã, menþine, acum, un
mister de neînþeles privind rezulta-
tele anchetei.

Cotaþia SIF1 a urcat spectaculos
în ultimele momente ale ºedinþei de
vineri, 13 septembrie, pentru ca,
luni, 16 septembrie 2013, un pachet
de 6,27% sã fie transferat la un preþ
în urcare cu 14%.

Dupã cinci luni de cercetãri, ASF
a rãspuns, sâmbãtã, la solicitarea

ziarului „BURSA”, cã a finalizat in-
vestigaþia. Super! ªi unde s-a anun-
þat? Nicãieri!

Reprezentanþii ASF ne-au
transmis: „ASF a identificat indicii
în privinþa încãlcãrii reglementãrilor
legale ºi a dispus mãsurile reclamate.

Totodatã, ASF a aplicat sancþiuni
reprezentanþilor intermediarului
acestor tranzacþii pentru neraporta-
rea unor tranzacþii suspecte”.

Care intermediar? ASF nu ne spu-
ne. Ne lasã sã ghicim.

Ok. Ghicim!
Secþiunea „Sancþiuni” de pe

site-ul ASF indicã numai amenzile
date la „Equity Invest”, pentru acti-
vitatea pe piaþa Forex.

La câteva click-uri distanþã, însã,
Ediþia specialã din luna februarie
este plinã de surprize.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 3)

Reintrarea Hidroeletrica în insolvenþã ridicã, din nou, problema evaluãrii pa-

chetului deþinut de Fondul Proprietatea în activul net, potrivit lui Grzegorz

Konieczny, managerul FP.

“Avem douã opþiuni: fie sã evaluãm la zero (n.r. participaþia Hidroelectrica),

ceea ce nu ar reflecta valoarea realã a companiei, fie sã cerem o altã evalua-

re independentã”, ne-a spus domnia sa, în cadrul unui interviu.

Managerul Fondului Proprietatea a mai vorbit ºi despre reþinerea preºedin-

telui Autoritãþii de Supraveghere Financiarã, la DNA, pentru 24 de ore, dar

ºi despre conflictul din interiorul Consiliului de Administraþie SIF Oltenia.

Citiþi, în pagina 2,
noutãþi ºi tendinþe de pe piaþa
construcþiilor pe care le puteþi

gãsi în primul numãr din acest an
al revistei

BURSA CONSTRUCÞIILOR.

Fercalã: „SIF3 analizeazã
posibilitatea preluãrii Oltchim”

SIF3 Transilvania analizeazã
posibilitatea preluãrii active-
lor viabile ale combinatului

Oltchim, ne-a declarat Mihai Ferca-
lã, preºedintele executiv al societãþii
de investiþii financiare.

Domnia sa ne-a precizat: „Partici-
parea SIF3 la licitaþia pentru vânza-
rea Oltchim este, acum, în analizã.
Combinatul vâlcean necesitã investi-
þii importante de sute de milioane de
euro. Aºa cã avem mai multe varian-
te de lucru ºi de finanþare a unei
astfel de operaþiuni”.

De preluarea Oltchim mai sunt in-
teresate companiile chineze Baota
Petrochemical Group & Junlun Pe-
troleum, omul de afaceri ªtefan
Vuza – prin Chimcomplex Borzeºti,
ºi divizia petrochimicã a grupului
MOL Ungaria.

Surse din Ministerul Economiei
ne-au declarat cã o delegaþie a con-
sorþiului de companii chineze va sosi
în România pe 7 martie pentru a-ºi
perfecta oferta.

Chinezii ar vrea, potrivit surselor
noastre, sã cumpere Oltchim la pa-
chet cu rafinãria Arpechim, deþinutã
acum de Petrom.

Sursele citate ne-au precizat:
„Luni (n.r. astãzi) va avea loc o
nouã întâlnire a unui comitet in-
ter-ministerial care analizeazã posi-

bilitãþile legale de achiziþie, de cãtre
stat, a rafinãriei Arpechim. Opera-
þiunea ar putea fi interpretatã ca aju-
tor de stat. În plus, transferul rafinã-
riei de la Petrom la statul român se
va face doar dacã va exista o ofertã
concretã de la chinezi. Autoritãþile
nu vor sã-ºi asume alte obligaþii de
mediu în afarã de cele aferente po-
luãrii istorice, care sunt deja stabili-
te prin contractul de privatizare al
Petrom”.

Termenul limitã pentru depunerea
ofertelor în cadrul licitaþiei anunþate
pentru Oltchim este 28 martie.

Combinatul chimic Oltchim
(OLT), aflat în insolvenþã din ianua-
rie 2013, a raportat pentru anul trecut
pierderi cu 50% mai mici, de 285,08
milioane lei (64,5 milioane de euro),
ca urmare a reducerii semnificative a
cheltuielilor financiare. Compania a
înregistrat din activitatea financiarã
o pierdere de 8,28 milioane lei, faþã
de rezultatul negativ de 236,95 mi-
lioane lei în 2012. (A.T.)

SIF Transilvania vrea sã-ºi majoreze
capitalul din profitul anului trecut
l Plus de 3,88% pentru cotaþia SIF3, înainte de anunþ

Conducerea SIF3 Transilva-
nia a propus acþionarilor
majorarea capitalului social

ºi distribuirea de acþiuni gratuite, în
loc de dividende pentru 2013.

Directoratul ºi Consiliul de Supra-
veghere aratã cã propunerea este
motivatã de elemente de naturã stra-

tegicã ºi operaþionalã privind struc-
tura portofoliului, procesul investi-
þional ºi managementul riscurilor.

Acþiunile SIF3 au urcat cu 3,88%
în ºedinþa de vineri, înainte de publi-
carea convocatorului AGA, în condi-
þiile în care celelalte SIF-uri au avut
evoluþii modeste, indicele BET-FI
încheind ziua în urcare cu 0,93%.

Adunarea Generalã a Acþionarilor
SIF3 a fost convocatã pentru 28 apri-
lie 2014, iar pe ordinea de zi se aflã
aprobarea repartizãrii profitului la
rezerve ºi majorarea capitalului cu
109,2 milioane de lei, la 218,42 mi-
lioane de lei, prin utilizarea rezerve-

lor constituite din profit.
SIF Transilvania (SIF3) a înre-

gistrat, în 2013, un profit net de
189,6 milioane lei, cu 10,6% sub cel
din 2012.

Rezultatul a fost asigurat în prin-
cipal de vânzarea de participaþii din
portofoliu, astfel cã activul net al SIF
Transilvania a coborât cu 5,7%, la
1,075 miliarde lei (239,7 milioane
euro). La finalul anului 2012, socie-
tatea avea un activ net de 1,14 mi-
liarde lei.

A.A.

(continuare în pagina 14)

ÎNCÃ O MUTARE ÎN CONFLICTUL DIN CONDUCERE?

“Deal”-uri cu 3% din acþiunile SIF Oltenia

Cele patru “deal”-uri, de vineri,
care cumuleazã 3% din ca-
pitalul SIF5 Oltenia, par sã

fie o mutare a unor acþionari, înainte
de convocarea AGA de bilanþ, în
contextul în care, în Consiliul de
Administraþie au apãrut neînþelegeri
între membri.

Schimburile negociate au avut loc
chiar la finalul ºedinþei, însumând
34,8 milioane de lei. Preþul a fost de
2 lei, cu 2,62% peste cotaþia de joi.

Sãptãmâna trecutã, preºedintele
SIF5 Oltenia, Tudor Ciurezu, s-a
contrat, public, cu Ana Bobircã, care
reprezintã fondul “Business Capital
for Romania Opportunity Fund”, de-
þinut de BCR ºi Florin Pogonaru.

Ziarul BURSA a relatat, marþi, cã
negocierile privind vânzarea pache-
tului de 6% din BCR deþinut de SIF
Oltenia a creat neînþelegeri între
preºedintele Tudor Ciurezu ºi Florin
Pogonaru, unul dintre cei mai mari

acþionari indirecþi.
Articolul din BURSA, care pre-

zenta un rezumat al discuþiilor purta-
te de Ana Bobircã la conferinþa “Ro-
mania Investor Days” de la începu-
tul lunii, de la New York, a prilejuit
un comunicat al SIF Oltenia, semnat
de Tudor Ciurezu, prin care acesta se
dezice de respectivele afirmaþii.

A.A.

(continuare în pagina 3)

Profitul BCR, chestiune de contabilitate

BCR a afiºat un rezultat spec-
taculos al profitului pe anul
trecut, dar din raportul sãu

rezultã cã acest succes fulminant
este unul al contabilitãþii.

Profitul înainte de impozitare al
celei mai mari bãnci din þara noastrã
a fost de 7,6 milioane euro, conform
datelor din raportul Erste Group
Bank, acþionarul sãu majoritar, în
timp ce profitul net este mult mai
mare, de 132,5 milioane euro. Prac-
tic, din eliminarea obligaþiei de platã

a impozitului pentru profitul conta-
bil realizat din reducerea provizioa-
nelor, ca urmare a trecerii la raporta-
rea bazatã pe standardele internaþio-
nale de raportare financiarã (IFRS),
BCR ºi-a majorat profitul raportat cu
aproape 125 de milioane de euro.

Adoptarea IFRS de cãtre instituþii-
le de credit locale, începând cu ianua-
rie 2012, a permis bãncii sã elibereze
provizioane, trecându-le pe profit
contabil. Impozitul pentru acest profit
a fost amânat, fiind trecut în bilanþ la

categoria „Pasive fiscale”.
Venitul operaþional al BCR a înre-

gistrat, în 2013, o scãdere cu 1,2%
faþã de anul precedent, pânã la 3,99
miliarde lei. La nivelul principalelor
categorii de venit operaþional,
creºteri s-au înregistrat doar pentru
veniturile nete din speze ºi comisioa-
ne, care au avansat cu 17,7% faþã de
2012, pânã la 747,4 milioane lei.

ADRIAN DRÃGHICI

(continuare în pagina 5)

Moody’s a îmbunãtãþit
perspectiva ratingului
Germaniei

Agenþia de evaluare financiarã
Moody’s Investors Service a îmbu-
nãtãþit, vineri, perspectiva pentru ra-
tingul de þarã al Germaniei, pânã la
“stabilã”, de la “negativã”, estimând
cã riscul ca Germania sã fie
constrânsã sã participe la susþinerea
economiilor mai slabe din zona euro
s-a redus, conform Agerpres.

De asemenea, Moody’s a confir-
mat ratingul de top “AAA” atribuit
Germaniei.

Potrivit agenþiei de evaluare, pro-
gresele realizate de fiecare þarã din
zona euro, dar ºi de UE în constituirea
barierelor instituþionale pentru evita-
rea rãspândirii riscurilor, au redus pe-
ricolul ca Germania sã fie nevoitã sã
contribuie la noi planuri de salvare.
Un alt motiv în decizia de confirmare
a ratingului “AAA” este reducerea
deficitului fiscal al Germaniei.

V.R.


