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SIF Oltenia propune un
dividend de 0,16 lei/acþiune

Conducerea SIF5 Oltenia propu-
ne acþionarilor un dividend brut de
0,16 lei/acþiune, ceea ce reprezintã
71,40% din profitul net, potrivit con-
vocatorului Adunãrii generale a
Acþionarilor pentru 28 aprilie,
transmis Bursei de Valori Bucureºti.

Societatea a înregistrat, anul tre-
cut, un profit net de 130 milioane de
lei, în creºtere cu 47% faþã de finele
lui 2012, când s-a cifrat la 88 milioa-
ne de lei.

În comunicatul privind rezultatele
financiare, oficialii SIF Oltenia au
precizat: “În cursul anului 2013 s-a
menþinut ca obiectiv strategic re-
structurarea portofoliului, în scopul
obþinerii unui portofoliu lichid,
având la bazã un nucleu de societãþi
atractive, reprezentative pentru eco-
nomia naþionalã. Valoarea de piaþã a
portofoliului de plasamente este de
1.683.968.797 lei, în creºtere cu
13,07% faþã de finele lui 2012".

Consiliul de Administraþie al SIF
Oltenia a avut loc, vineri, în contex-
tul în care, între administratori, au
apãrut disensiuni, care au culminat,
la finalul lunii trecute, cu un schimb

de replici dure între preºedintele Tu-
dor Ciurezu ºi Ana Bobircã, membru
CAcare, la alegeri, a fost susþinutã de
fondul “Business Capital for Roma-
nia Opportunity Fund” (controlat de
BCR ºi Florin Pogonaru).

Tudor Ciurezu a susþinut cã Ana
Bobircã nu ar fi avut mandat sã re-
prezinte SIF Oltenia, în cadrul
unor întâlniri cu investitorii, una
dintre ele la New York, ºi s-a dezis
de informaþiile care ar fi fost
transmise de aceasta, precum faptul
cã SIF-ul urmeazã sã îºi mute sediul
la Bucureºti, cã ar urma o propunere
de dividend între 60 ºi 90% sau fap-
tul cã au loc negocieri privind struc-
tura “deal”-ului de vânzare a pache-
tului de 6% din BCR.

Preºedintele SIF5 a mai precizat
cã astfel de informaþii erau de naturã
sã manipuleze cotaþia acþiunilor.

Ana Bobircã a replicat cã acuzaþii-
le lui Tudor Ciurezu sunt complet
nefondate ºi lipsite de orice temei
faptic sau juridic.

A.A.

(continuare în pagina 13)

Lira sterlinã, la cursul
minim al ultimei luni

Moneda britani-
cã, lira sterlinã, s-a
depreciat faþã de
euro sãptãmâna tre-
cutã, coborând la ni-
velul minim al ulti-
mei luni, ca urmare
a faptului cã Banca

Centralã Europeanã (BCE) nu a luat
mãsuri de stimuluare monetarã.

Lira a scãzut cu 0,6% în intervalul
3-7 martie, ajungând la 82,95 pen-
ce/euro la finele zilei de vineri.
Anterior, moneda britanicã a atins
83,01 pence/euro, cel mai redus curs
din 11 februarie.

Lira stelinã s-a depreciat cu 13%
în ultimul an, potrivit Bloomberg
Correlation-Weighted Indexes.

Bãncile ramburseazã
anticipat cãtre BCE
11,4 miliarde euro

Bãncile din zona euro vor rambur-
sa, sãptãmâna aceasta, 11,401 mi-
liarde de euro din împrumuturile
contractate de la Banca Centralã Eu-
ropeanã (BCE) prin programul de
urgenþã pe trei ani LTRO (Longer
Term Refinancing Operations),
derulat în 2011 ºi 2012.

BCE a informat, la finele sãp-
tãmânii trecute, cã ºase bãnci vor
rambursa 3,133 miliarde euro din su-
mele împrumutate în prima rundã a
programului LTRO, iar opt instituþii
de credit – 8,268 miliarde de euro
din cea de-a doua rundã.

Bãncile din zona euro au împru-
mutat peste 1.000 de miliarde euro
de la BCE prin programul LTRO, la
o dobândã de 0,75%. (V.R.)

Va conduce uniunea bancarã la o consolidare forþatã
a pieþei bancare din Europa?
Autoritãþile europene do-

resc sã finalizeze, pânã la
alegerile europarlamen-

tare din luna mai 2014, ca-
drul juridic al uniunii ban-
care.

Pe lângã atribuþiile supli-
mentare de supraveghere
oferite Bãncii Centrale Eu-
ropene, un pilon de bazã al
uniunii îl reprezintã Mecani-
smul Unic de Soluþionare
(n.a. Single Resolution Mecha-
nism, SRM) al cazurilor de fali-
ment bancar.

Conform documentelor Comi-

siei Europene, în acest scop se va
constitui un fond, de circa 55 de
miliarde de euro, pentru finanþarea

bãncilor aflate în dificultate.
Sursele de constituire sunt re-
prezentate de contribuþiile
bãncilor, iar sumele indivi-
duale vor fi stabilite în fun-
cþie de mãrimea bilanþurilor
ºi gradul de risc al instituþii-
lor financiare. Cu cât riscuri-
le asumate erau mai mari, cu

atât trebuia sã fie mai mare contri-
buþia, comparativ cu bãncile mai
conservatoare.

Aceasta era intenþia la sfârºitul

anului trecut. De atunci au apãrut
surprize. Cotidianul financiar ger-
man Handelsblatt a obþinut un nou
document de lucru al Comisiei Euro-
pene, în care cerinþele iniþiale au fost
diluate substanþial în favoarea mari-
lor bãnci.

La începutul lunii, Bloomberg
scria cã “bãncile europene se con-
fruntã cu incertitudinea plãþilor cãtre
fondul de salvare”, în condiþiile în
care existã dispute semnificative
între Parlamentul European ºi statele
membre ale Uniunii.

(continuare în pagina 14)

SEBASTIAN VLÃDESCU:

“Piaþa de capital autohtonã
- strict speculativã ºi nefuncþionalã”
l Interviu cu domnul Sebastian Vlãdescu, preºedinte al Consiliului
de Administraþie al Romcab Târgu Mureº

Reporter: În toamna anului tre-
cut, administratorul companiei, Zol-
tan Prosszer, ne-a declarat, într-un
interviu, cã are în vedere finanþarea
prin piaþa de capital - emisiune de
obligaþiuni convertibile în acþiuni,
SPO, dar acum apeleazã la bãnci. De
ce aþi renunþat la piaþa de capital?

Sebastian Vlãdescu: Diversifi-
carea instrumentelor de finanþare ºi

concentrarea creditãrii pe douã-trei
instituþii bancare sunt principalele
subiecte pe care le discutãm în mod
constant în Consiliul de Administra-

þie.
Motivul pentru care nu putem ac-

cesa finanþãrile prin piaþa de capital -
emisiune de obligaþiuni, SPO - nu
este legat de performanþa companiei
în sine, ci de cerinþele pieþei de capi-
tal.

ANCUÞA STANCIU

(continuare în pagina 13)

REPLICI

Logica
lui Make

Zice Make, în “Bursa” din 4
martie 2014, dupã ce s-a chi-
nuit sã însãileze un silogism

ºchiop, cã nu ºtiu sã fac bani. Zicerea
sa, bazatã pe o ipotezã cu un mare
grad de abstracþie, pleacã de fapt de
la intenþia de a persifla o afirmaþie pe
care am fãcut-o la Braºov, în cadrul
proiectului “Academica – BNR”. Un
proiect remarcabil, nãscut ºi susþinut
printr-o iniþiativã a Bãncii Centrale,
în fond o contribuþie efectivã la efor-
tul naþional de educare finan-
ciar-bancarã a populaþiei. Într-o con-
vorbire cu jurnaliºtii, rãspunzând la o
întrebare, am spus (într-un context
mai larg) cã populaþia României nu
are cum sã ajungã la bunãstarea dori-
tã dacã va aºtepta doar locuri de
muncã fãcute cu bani de la buget.
Sau doar cu banii unor întreprinzãtori
mari sau mijlocii, eventual investitori
strãini. Avem nevoie de o nouã cale.
De locuri de muncã fãcute prin ini-
þiative “de jos”. În acest context am
afirmat cã românii nu ºtiu (încã!) sã
facã bani din locuri de muncã înfiin-
þate de ei înºiºi.

Noi, în România, avem nevoie ca
de aer de mai multe locuri de mun-
cã. De mult mai multe… în raport
cu ce avem acum. Din foarte multe
motive. Dar întâi ºi întâi, pentru ca
populaþia sã câºtige mai mulþi bani
(sãnãtoºi!) ca sã poatã cumpãra
câteva felii de bunãstare, fie pentru
a ieºi din sãrãcie, fie pentru a obþine
un standard de viaþã îmbunãtãþit.

Adãugând cã o soluþie – una încer-
catã cu succes în mai multe þãri –
este punerea pe picioare a câtorva
milioane de afaceri mici sau foarte
mici, din care sã se nascã locuri de
muncã, foarte multe, aducãtoare de
bani mai mulþi. ªi am conchis:
românii nu ºtiu sã facã bani… nu
ºtiu cã ar putea sã facã bani ºi din
afaceri pe care singuri sã le iniþieze,
sã le dezvolte. Maestrul Make,
încrezãtor în puterea atenþiei sale
selective, a ignorat informaþiile
concrete ºi categorice, lãsându-se
atras de fascinaþia abstractizãrii. A
pãºit deci pe tãrâmul logicii ºi a
compus un silogism, cu premisa 1 –
“Românii nu ºtiu sã facã bani”;

ADRIAN VASILESCU,
consilier al guvernatorului BNR

(continuare în pagina 15)

Stropolealã
ºi stropºealã

Vã rog, respectuos, sã încetaþi
sã mai vorbiþi de “români”,
ca ºi când nu aþi face parte

dintre ei.
Dacã nu aþi înþeles din primul arti-

col, atunci v-o spun acum, explicit:
ca român, când vorbeºti despre co-
naþionali, spui “noi”, iar nu, nicioda-
tã, “românii”.

De pildã, “Noi nu ºtim sã facem
bani” înseamnã altceva, are altã
nuanþã – o nuanþã importantã ºi veþi
vedea de ce – decât “Românii nu ºtiu
sã facã bani”.

În prima variantã, înþelegem cã ne
adunãm sã ne sfãtuim cum sã ne
meargã mai bine; în a doua variantã,
înþelegem cã naþiunea românã este
infirmã.

Contextul nu conteazã.
Degeaba precizaþi cã intenþia

dumneavoastrã, stimate domnule
Adrian Vasilescu, a fost sã mobilizaþi
iniþiativa privatã; de vreme ce
“românii” sunt infirmi din naºtere, de
ce s-ar mai mobiliza?!

Degeaba ne mai daþi exemplul
chinezilor; chinezii nu sunt români ºi
deci nu suferã de infirmitatea pe care
aþi decelat-o la români.

Personal, vã creditez cu bunãcre-
dinþã; dar mã cutremur la gândul cã,
totuºi, este posibil, când vã gândiþi la
noi, sã ne numiþi “românii”.

Dacã “românii” nu ºtiu sã facã
bani, atunci cine ºtie?

Evreii?
Lucian Boia susþine aºa ceva.

El spune cã nu exista nici un co-
merciant român în perioada interbe-
licã.

Domnilor, înainte sã resuscitaþi
antisemitismul, permiteþi-mi sã vã
explic: aveþi idee în care þarã de pe
mapamond gãsiþi evrei cerºetori?

Cu certitudine, în Israel.
Þara evreilor este o þarã ca oricare

alta, iar unii de acolo habar n-au sã
facã bani.

Au fãcut bani prin þãrile în care
s-au rãspândit, pentru cã asta a fost
singura lor salvare.

De îndatã ce aduni evreii în pro-
priul stat, o bunã parte dintre ei îºi
pierde “calitatea magicã” sã facã
bani ºi trebuie adunatã în kibbutzuri
comuniste.

MAKE

(continuare în pagina 15)

CÃLIN
RECHEA

Romcab Târgu Mureº este unul dintre
cei mai mari producãtori autohtoni de
cabluri, conductori electrici ºi cordoane
electrice pentru autoturisme, livrându-ºi
produsele cãtre Ferrari, Dacia, Opel ºi
Fiat.
Acþionarii Romcab au decis recent con-
tractarea unei linii de credit de la Libra
Internet Bank, de cel mult 556.000 euro,
ºi a unui credit de 4 milioane lei de la Cre-
dit Europe Bank, pentru finanþarea activi-
tãþilor curente. Tot în luna februarie, ac-
þionarii Romcab au mai decis contracta-
rea de la Millennium Bank a unei facilitãþi

– linie de scontare în valoare de 9 milioa-
ne de lei, cu maturitate în luna decembrie
2014.
În 1995, Romcab a fost listatã pe piaþa

Rasdaq, iar patru ani mai târziu a fost pri-
vatizatã. Iniþial, în 2007, Morgan Stanley
a cumpãrat 5,63% din acþiunile fabricii.
În prezent, Romcab este deþinutã de Zol-
tan Prosszer, prin firma de piese ºi acce-
sorii auto Sadalbari (69%). Morgan Stan-
ley avea, la 27 noiembrie 2013, 19,97%
din acþiunile MCAB, dupã ce, pe parcursul
anului trecut, a renunþat la un pachet de
peste 2% din acþiuni.
Fostul ministru de finanþe Sebastian Vlã-
descu este preºedintele Consiliului de
Administraþie, iar Zoltan Prosszer - admi-
nistrator.

MIHAI FERCALÃ, SIF TRANSILVANIA:

“Acþiunile gratuite,
mai avantajoase

decât dividendele”

Reporter: Se pare cã investitorii
nu au fost mulþumiþi de recenta pro-
punere de distribuire de acþiuni gra-
tuite ºi pãstrarea profitului în SIF
Transilvania, dupã cum a evoluat
preþul acþiunilor SIF3. Cum comen-
taþi?

Mihai Fercalã: Nu ºtiu dacã scã-
derea cotaþiei a fost cauzatã de pro-
punerea SIF Transilvania sau de alte
evenimente care au dus la deprecie-
rea tuturor acþiunilor tranzacþionate
în cadrul Bursei de Valori Bucureºti.

Operaþiunea de majorare a capita-
lului social prin acordarea de acþiuni
gratuite - o acþiune nouã la una veche
- este net favorabilã investitorilor

faþã de situaþia în care sã presupu-
nem cã am fi distribuit în totalitate
profitul net.

Dacã am fi fãcut asta, ar fi însem-
nat un dividend de 17 bani pe acþiu-
ne.

Dacã dãm acþiuni gratuite, presu-
punând cã AGA va aproba propune-
rea, ºi se dubleazã capitalul social,
iar preþul de tranzacþionare va scãdea
la jumãtate, deºi nu ºtim dacã piaþa
va reacþiona aºa sau nu, atunci o ac-
þiune nouã cãpãtatã gratuit va fi valo-
rificatã cu 30 de bani ºi nu 17 bani.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 6)

Acþiunile SIF3 Transilvania
au cãzut cu 7,78%, în
ºedinþa imediat urmãtoare
anunþului conducerii cã
propune majorarea capita-
lului social din profitul de
anul trecut ºi acordarea de
acþiuni gratuite, în loc de di-
vidende.
Preºedintele executiv al
SIF Transilvania, Mihai
Fercalã, ne-a explicat, în
cadrul unui interviu, moti-
vele propunerii de nedistri-
buire a profitului. Potrivit
domniei sale, acordarea de
acþiuni gratuite este mai
avantajoasã decât dacã ar
fi fost distribuit întreg pro-
fitul.


