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Promoþie la taxele ASF,
doar ºase luni
l Dan Paul, Asociaþia Brokerilor: “ASF va
vedea efectele pozitive ºi, probabil, va decide
prelungirea reducerilor de taxe”

Presatã din toate pãrþile, inclu-
siv de la Ambasada SUA,
Autoritatea de Supraveghere

Financiarã (ASF) a rãspuns cereri-
lor pieþei sã reducã taxele printr-o
serie de promoþii tarifare, însã nu-
mai pentru ºase luni, între 15 martie
ºi 15 septembrie 2014.

Dupã ce, în luna ianuarie, Duane
Butcher, însãrci-
natul cu afaceri al
SUAîn România,
a pus la colþ instituþiile pieþei,
spunând cã România este una dintre
cele mai scumpe pieþe din Europa
Centralã ºi de Est, din cauza comi-
sioanelor percepute atât de BVB, cât
ºi de ASF, Asociaþia Brokerilor a so-
licitat Autoritãþii sã prelungeascã ºi
pentru 2014 o serie de reduceri de ta-
rife, justificând cã aceste promoþii au
avut rolul de stimulare a revenirii

pieþei de capital autohtone.
Dan Paul, preºedintele Asociaþiei

Brokerilor, ne-a declarat, ieri: “Este
bine cã ASF a decis reducerea unor
taxe, chiar ºi pentru o perioadã scur-
tã. Sunt sigur cã vor vedea efectele
pozitive ºi cã vor decide prelungirea
promoþiilor”.

În schimb, Ludwik Sobolewski, di-
rectorul general al
Bursei de Valori
Bucureºti, are o

altã pãrere. Domnia sa a declarat,
într-un interviu recent acordat ziarului
“BURSA”: “Trebuie sã spun cã pro-
punerea ASF sã reducã taxele pentru o
perioadã de 6 luni, despre care aud cã
este luatã în considerare, probabil nu
va produce niciun efect tangibil.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 13)

Scade numãrul
ºomerilor în Spania

Numãrul ºomerilor înregistraþi în
Spania a scãzut cu 1.949 în luna fe-
bruarie, comparativ cu ianuarie,
ajungând la 4,8 milioane, potrivit
datelor Ministerului Muncii de la
Madrid.

Scãderea numãrului ºomerilor
vine dupã o creºtere cu peste
113.000 de persoane în ianuarie.

Raportat la luna februaruie 2013,
numãrul ºomerilor din Spania a scã-
zut cu 227.736.

ªomajul s-a redus, în luna februa-
rie, în sectoare precum construcþii,
industrie sau servicii.

Ministerul Muncii din Spania nu a
lansat o estimare cu privire la rata ºio-
majului din þarã. În ultimul trimestru
din 2013, aceasta a fost de 26%, con-
form institutului de statisticã INE.

Parlamentul cipriot a
aprobat privatizãrile
necesare bailout-ului

Parlamentul din Cipru a aprobat,
ieri, proiectul de lege privind progra-
mul de privatizãri, care este o condi-
þie pentru primirea unei noi tranºe
din programul internaþional de aju-
tor (bailout), în valoare de 10 miliar-
de euro, obþinut anul trecut de la cre-
ditorii externi.

Parlamentarii au aprobat o versiu-
ne amendatã a proiectului de lege,
dupã ce prima variantã a acestuia a
fost respinsã sãptãmâna trecutã.

Potrivit termenilor acordului con-
venit cu creditorii internaþionali, Ci-
prul ar urma sã strângã 1,4 miliarde
euro din privatizãri pentru reducerea
datoriilor pânã în 2018.

V.R.

Cutremur: tot lotul “transferurilor” a primit pedepse cu executare
l Alegerile pentru ºefia FRF au fost date peste cap dupã condamnarea lui Gicã Popescu

Curtea de Apel a dictat pe-
depse cu executare pentru
toþi cei opt oameni de fotbal

implicaþi în „Dosarul Transferuri-
lor”. Dupã ºase ani în care au avut
loc zeci de înfãþiºãri ºi sute de au-
dieri acest dosar celebru a ajuns la
faza pedepselor executorii. Sentin-
þele au venit una dupã alta, precum

replicile unui cutremur major. Pri-
mul intrat în malaxor a fost George
Copos, fostul acþionar majoritar al
Rapidului, care a fost condamnat
definitiv la trei ani ºi opt luni de
închisoare cu executare. Managerul
general al FC Steaua, Mihai Stoica,
a fost condamnat definitiv la trei
ani ºi ºase luni de închisoare cu

executare, fostul acþionar al FC Di-
namo, Cristian Borcea, a fost con-
damnat definitiv la ºase ani ºi patru
luni, fostul impresar Ioan Becali a
fost condamnat definitiv la ºase ani
ºi patru luni de închisoare, fratele
acestuia, impresarul Victor Becali
a primit patru ani ºi opt luni, Jean
Pãdureanu, fost preºedinte al Glo-

ria Bistriþa, trei ani ºi patru luni,
aceeaºi condamnare primind ºi de-
putatul Gigi Neþoiu, iar fostul cã-
pitan al echipei naþionale, Gicã Po-
pescu, a fost condamnat la trei ani
ºi o lunã. Instanþa a schimbat înca-
drãrile juridice ale celor mai multe
infracþiuni de care erau acuzaþi cei
opt oameni din fotbal.

Astfel, chiar dacã instanþa a con-
statat încetarea procesului penal
pentru unele fapte precum înºelãciu-
nea sau evaziunea fiscalã, judecãto-
rii au decis condamnarea la închisoa-
re pentru formele lor agravante.

DAN NICOLAIE

(continuare în pagina 4)

EXCLUSIVITATE - FERCALÃ ÎL PÂRÃªTE PE BÎLTEANU LA RUªANU,
ÎNTR-O SCRISOARE

“Tentative de preluare ostilã
a SIF-urilor, de cãtre grupãri
de acþionari interesaþi”
l Grupãrile Cãtãlin Chelu, Dinel Staicu, Constantin Frãþilã, Gheorghe Iaciu, Dragoº Bîlteanu – date
drept exemplu de preºedintele executiv al SIF3 Transilvania

M
ihai Fercalã, preºe-
dintele executiv al
SIF3 Transilvania, îi
atrage atenþia preºe-

dintelui ASF, Dan Radu Ruºanu,
printr-o scrisoare, din 19 februarie,
asupra modului de vot în cadrul
Adunãrilor Generale de la SIF-uri ºi
asupra propunerii de ridicare a pra-
gului de deþinere, menþionând cã, în
ultimii zece ani, au existat tentative
de preluare ostilã a SIF-urilor.

Se pare cã Dan Radu Ruºanu nu a
apucat sã rãspundã scrisorii lui Mi-
hai Fercalã, având în vedere cã a fost
pus sub urmãrire penalã de cãtre
DNA, în dosarul “Carpatica”, ºi are-
stat, ieri, pentru 29 de zile.

Mihai Fercalã a dat drept exemplu
gruparea Chelu Cãtãlin, la SIF Moldo-
va ºi Oltenia, grupul Dinel Staicu, la
SIF Oltenia, grupul Constantin Frãþilã,
la SIF Transilvania, grupul Gheorghe
Iaciu, la SIF Muntenia ºi gruparea Dra-
goº Bîlteanu, la SIF Banat Criºana.

“Aceastã ultimã grupare, pre-
luând controlul, a decis neplata de
dividende, a decis operaþiuni în con-

flict cu legea ºi cu interesul celorlalþi
acþionari, a dictat realizarea de ope-
raþiuni ale SIF1 cu propriile firme
din grup, transferuri de active în strã-
inãtate etc, fapte cunoscute de ASF
ºi declinate în favoarea Inspectora-
tului General al Poliþiei ºi care sunt
reclamate ºi contestate ºi acum de di-
verºi acþionari la diverse instituþii”,
se aratã în scrisoarea citatã.

Mihai Fercalã îºi începe scrisoa-
rea, obþinutã în exclusivitate de zia-
rul BURSA, amintind cã, la înfiinþa-
re, SIF-urile au avut scopul sã ge-
stioneze participaþiile a peste 7 mi-
lioane de cetãþeni, în cadrul procesu-
lui de privatizare: “Astãzi, în fiecare
dintre cele cinci SIF-uri mai existã
circa 500-600 mii de acþionari care
sunt activi, tranzacþioneazã acþiuni,
care sunt interesaþi, care urmãresc
activitatea SIF-urilor ºi care voteazã
electronic ºi/sau prin corespondenþã
cu ocazia adunãrilor generale ale ac-
þionarilor”.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 13)

Analiºti militari:
“Vladimir Putin are,
alãturi de forþã, ºi voinþa
de a o impune în zonã”

Preºedintele, Rusiei Vladimir Pu-
tin are, alãturi de forþã, ºi voinþa
de a o impune în zonã, în timp

ce lumea occidentalã nu are decât
discurs, ne-au declarat analiºti militari.

Aceºtia susþin: “Ceea ce se
întâmplã în Ucraina, respectiv Cri-
meea, nu a apãrut dintr-o datã, ci este
rezultatul firesc ºi trist al unor politi-
ci neînþelepte privind Rusia ºi aspi-
raþiile ei. Rusia nu a fost manifestã
pânã în prezent nu pentru cã s-a
schimbat, ci pentru cã nu a putut.
Acum Rusia are putere ºi nu ezitã sã
arate acest lucru. Rusia vrea Crime-
ea ºi va juca cartea autodeterminãrii
ºi exemplul apariþiei Kosovo”.

În primul sãu interviu de la escala-
darea conflictului din Ucraina, Vladi-
mir Putin a spus: “Poporul care locu-
ieºte pe un anumit teritoriu îºi poate
exercita voinþa ºi determina viitorul.

Spre exemplu, în cazul Kosovo s-a
permis acest lucru, la fel ca în multe
alte zone. Niciodatã nu vom instiga,
sprijini astfel de trenduri, dar toþi oa-
menii care locuiesc într-un teritoriu
au dreptul sã îºi decida viitorul”.

Bazele ucrainene din Crimeea nu
sunt blocate de soldaþi ruºi, ci de for-
þe locale de auto-apãrare, a anunþat
ieri preºedintele Rusiei contra-
zicând, în acest fel, nenumãratele
ºtiri privind amplasarea de soldaþi
ruºi pe teritoriul Crimeei.

“Am fost acuzaþi cã ceea ce am fã-
cut nu este legitim. Am întrebat:
Credeþi cã tot ce aþi fãcut voi a fost
legitim? Au rãspuns da, ºi le-am rea-
mintit ce au fãcut în Afganistan, în
Irak, în Libia. Credem cã suntem
complet legitimi în ceea ce facem,
avem suportul legilor internaþiona-
le”, a mai spus Vladimir Putin.

Vladimir Putin: “Suspendarea
procesului de integrare
europeanã a fost pentru
Occident doar un pretext”

Occidentul a transformat viaþa po-
liticã din Ucraina într-o farsã, a de-
clarat ieri Vladimir Putin, într-o con-
ferinþã de presã þinutã la reºedinþa sa
de la Novo-Ogarevo din apropierea
Moscovei.

IOANA POPA

(continuare în pagina 3)

CIRC CU "APCIZE" ªI IZ DE USTUROI

Guvernul Ponta III a primit
votul Parlamentului
l Crin Antonescu a demisionat de la Senat
l PDL sesizeazã Curtea Constituþionalã

Guvernul Ponta III
a primit, ieri, vo-
tul Parlamentului,

în urma unei ºedinþe de
plen explozive, în cadrul
cãreia liderul PNL, Crin
Antonescu, a anunþat cã
demisioneazã din funcþia
de preºedinte al Senatului,
renunþând la postura de al doilea cel
mai puternic om în stat. Un total de
346 de opþiuni au fost favorabile no-
ului Guvern propus de USD, în timp
ce împotrivã s-au declarat 192 de
parlamentari. Aleºii au votat secret
cu bile asupra proiectului de hotãrâre
privind modificarea structurii ºi a

compoziþiei politice a Gu-
vernului României. De
asemenea, la propunerea
liderului deputaþilor PSD,
Marian Neacºu, a fost in-
trodus în proiect articolul
potrivit cãruia Guvernul
ºi-a asumat programul de
guvernare cum a fost pre-

zentat în ºedinþa comunã din 21 de-
cembrie 2012, angajamentele USL
fiind preluate ºi asumate de forma-
þiunile politice care compun ºi susþin
actualul Guvern.

VLAD PÎRVU

(continuare în pagina 3)

PIATA DE CAPITAL

Consultanþã “Andrei&Andrei” a cerut
revocarea Consiliului SSIF “Broker”

Consultanþã “Andrei&Andrei”
a solicitat conducerii SSIF
Broker (BRK) convocarea

acþionarilor, propunând revocarea
Consiliului de Administraþie ºi ale-
gerea unuia nou, potrivit unui raport
transmis Bursei de Valori Bucureºti.

Consultanþã “Andrei&Andrei”
deþine 8,03% din capital social al
SSIF Broker.

Din conducerea intermediarului
fac parte Mihai Buliga (preºedinte),
Tiberiu Stratan (vicepreºedinte), Va-
sile Pop, Marian-George Dinu,
Anton Ionescu.

SSIF Broker a intermediat tran-

zacþii de 260 milioane de lei, în acest
an, clasându-se pe poziþia a patra în
topul brokerilor, cu o cotã de piaþã de
8,01%.

Cifra de afaceri a SSIF Broker
Cluj Napoca a crescut, în cursul anu-
lui 2013, cu peste 82% faþã de cea
din anul 2012, ca urmare a sporirii
operaþiunilor derulate de clienþii in-
stituþionali, a finalizãrii operaþiuni-
lor de preluare a clienþilor Avantgar-
de Finance, tranzacþiilor pe pieþe in-
ternaþionale ºi, nu în ultimul rând, a
dezvoltãrii departamentului de Mar-
ket-Making ºi produse noi, potrivit
unui comunicat al companiei. (A.A.)

Citiþi mai multe despre conflictul
Rusia-Ucraina în pagina 2.


