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INTERVIU ÎN EXCLUSIVITATE CU CRISTIAN AGALOPOL

Steagul alb al Depozitarului
Central, înainte de confruntarea
cu Sobolewski
l “Nu existã breºe de comunicare între BVB ºi Depozitarul Central” l “Avem nevoie de o strategie
asumatã de instituþiile pieþei” l “Este foarte important sã delimitãm responsabilitãþile, în cazul
Harinvest” l ”Dacã piaþa de capital a avut anul trecut unul dintre cei mai buni ani din ultima
perioadã, acest lucru s-a datorat în mare mãsurã ºi tranzacþiilor turnaround”

Reporter: Care sunt propunerile
Depozitarului Central privind su-
biectele de pe ordinea de zi a Adu-
nãrii Generale a Acþionarilor de
mâine?

Cristian Agalopol: Cele mai im-
portante propuneri ale Consiliului de
Administraþie al Depozitarului Cen-
tral sunt legate de dezvoltarea infra-
structurii pieþei de capital. Acestea
sunt legate de noua platformã, dar ºi
de aderarea la proiectul European
Target2 Securties.

Reporter: Care este punctul de
vedere al Depozitarului Central pri-
vind o posibilã amânare a migrãrii la
Target2Securities?

Cristian Agalopol: Target2Secu-

rities (T2-S) este un proiect extrem
de complex, ale cãrui implicaþii tre-
buie evaluate cu foarte mare atenþie.
El presupune un anumit nivel de co-
operare ºi sperãm ca, împreunã cu
Bursa de Valori, sã identificãm mo-
mentul oportun de aderare la aceastã
platformã. Una dintre precondiþiile
de aderare este standardizarea mesa-
jelor ºi fluxurilor de evenimente cor-
porative. Cred cã, prin îndeplinirea
acestei condiþii, piaþa de capital din
România poate rezolva câteva pro-
bleme existente care ne-au þinut de-
parte de investitorii strãini.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 5)

PwC: Bãncile europene vând credite
“non-core” de 80 miliarde euro, anul acesta

Bãncile europene plãnuiesc sã
vândã, în acest an, împru-
muturi “non-core” (care nu

fac parte din afacerile lor de bazã) în
valoare record de 80 de miliarde
euro, ca sã se alinieze normelor de
capital stabilite de Banca Centralã
Europeanã (BCE), potrivit estimãri-
lor companiei de consultanþã “Pri-
cewaterhouseCoopers” (PwC).

Valoarea anticipatã de PwC este
mai mare decât cea de 64 miliarde
euro - cât au fost creditele
“non-core” vândute de bãnci anul
trecut. Înstrãinãrile din 2013 au fost
cu 40% mai mari faþã de cele din
2012. Conform PwC, bãncile euro-
pene au vândut deja, în acest an,

împrumuturi de 30 miliarde de euro.
Potrivit estimãrilor, activele

“non-core” ale bãncilor din Europa
se ridicã la 2.400 miliarde euro.

Richard Thompson, partener la
PwC, declarã cã bãncile din Marea
Britanie, Irlanda, Germania, Spania

ºi alte state continuã sã-ºi vândã
împrumuturile comerciale imobilia-
re, portofoliile de credit carduri ori
împrumuturile ºi mai specializate,
precum cele destinate activitãþilor de
transport.

Richard Thompson a menþionat:
“Restructurarea bãncilor va conti-
nua cel puþin în urmãtorii cinci ani,
activitatea urmând probabil sã de-
pindã de rezultatele verificãrii calitã-
þii activelor ºi de testele de stres ce
vor fi derulate de BCE. Ne aºteptãm
ca 2014 sã fie încã un an de vânzãri
record pentru activele non-core”.

ALINA VASIESCU

(continuare în pagina 15)

EFECTELE PERVERSE ALE LIBERALIZÃRII
GAZELOR

Gazul intern, în pericol sã fie
acaparat de marii jucãtori
l “Coºul” de consum pentru gaze ar putea fi
eliminat din toamnã

Companiile se plâng, de mult
timp, cã nu au predictibilita-
te asupra facturilor pentru

gaze întrucât reglemen-
tatorul pieþei (ANRE)
stabileºte lunar „coºul”
de consum. Acest „coº”
reprezintã, de fapt, pro-
porþia dintre gazul ru-
sesc ºi cel autohton pe
care îl consumã compa-
niile, iar autoritãþile se
gândesc sã-l desfiinþeze
din toamnã, potrivit unor
surse apropiate situaþiei.

Astfel, companiile vor
fi libere sã-ºi cumpere gaze în orice
proporþie doresc. Sursele noastre au
subliniat: „Principala preocupare a
autoritãþilor este ca, odatã coºul
desfiinþat, consumatorii ºi furnizorii

sã aibã un acces nediscriminatoriu la
gazul intern. Existã pericolul ca unii
mai puternici sã acapareze gazul din

producþia internã, care
este mai ieftin decât cel
din import. Aºa a apãrut
ideea transparentizãrii
tranzacþiilor cu gaze”.

În piaþã, opiniile sunt
împãrþite în privinþa
transparentizãrii tran-
zacþiilor. Unii spun cã
obligativitatea tranzac-
þionãrii pe bursele de
profil ar trebui introdu-
sã doar pentru o treime

din cantitãþile disponibile pe piaþa
liberã.

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 4)

DAN ªOVA:

“În Ministerul Transporturilor
nu existã oameni care se pricep
la privatizare”

Î
n cadrul Ministerului Transpor-
turilor (MT) nu existã oameni
care sã se priceapã la privatiza-
re, a declarat, ieri, ministrul de

resort Dan ªova.
Oficialul a anunþat cã orice priva-

tizare sau listare pe piaþa de capital
care se va produce în domeniul
transporturilor va fi realizatã prin in-
termediul noului departament de pri-
vatizare ce ar urma sã fie înfiinþat în
cadrul Ministerului Economiei.

În acest context, ministrul ªova a
anunþat cã intenþioneazã sã listeze pe
bursã 14% din acþiunile Portului

Constanþa, alte
13% din capitalul
social al Portului
urmând sã fie
date Primãriei
Constanþa.

Dan ªova a
precizat: “În acest
moment, Ministe-
rul Transporturilor are 60%, Primãria
Constanþa 20% ºi Fondul Proprieta-
tea - 20% din Portul Constanþa.

EMILIA OLESCU
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Securitate
“ºubredã”
la conferinþa
NATO

Paradoxal, au lipsit mãsurile de
securitate din jurul conferinþei
“AFCEA Europe TechNet Interna-
tional and the NATO C4ISR
Industry Conference 2014", organi-
zatã la Bucureºti de Agenþia NATO
pentru Comunicaþii ºi Informaþii
(NCIA), împreunã cu Asociaþia de
Electronicã ºi Comunicaþii pentru
Forþele Armate (AFCEA).

Cu toate cã la conferinþã au partici-
pat miniºtri, europarlamentari ºi alþi
oficiali ai þãrii noastre, înalþi repre-
zentanþi ai NATO, precum ºi a unor
“nume grele“ din industria globalã de
apãrare, totuºi, oricare trecãtor ar fi
putut intra la reuniune. În holul hote-
lului care a gãzduit evenimentul a
existat un stand special amenjat pen-
tru înregistrarea participanþilor.

ALEXANDRU SÂRBU

(continuare în pagina 6)

HEIRUP

Spargem norma la construit
autostrãzi de dragul fotbalului
ºi a „Marii Uniri”

Posibilitatea
c a þ a r a
noastrã sã

gãzduiascã o parte
din meciurile de
la turneul final al
Campionatului
E u r o p e a n d i n
2020 face ca autoritãþile sã deschidã
supapa promisiunilor la cotã maxi-
mã. Dacã pentru oficialii Federaþiei
Române de Fotbal, care au promis
în dosarul de candidaturã trimis cã-
tre UEFA cã þara noastrã va avea în
2020 nu mai puþin de 2300 de kilo-
metri de autostradã, existã unele
scuze, mai greu de înþeles este entu-

z i a s m u l u n o r
membrii ai cabi-
netului Ponta. În
primul rând e greu
sã fii credibil în
faþa opiniei publi-
ce în condiþiile în
care în ultimul

veac, în þara noastrã au fost construiþi
650 de kilometri de autostradã, iar
acum pretinzi cã în urmãtorii ºase
ani vor „rãsãri” încã 1700. O a doua
chestiune este legatã strict de turne-
ul final al Campionatului European.

DAN NICOLAIE

(continuare în pagina 4)

Acþionarii Depozitarului Central se întrunesc, mâine,
într-o Adunare Generalã, convocatã la solicitarea ac-
þionarului majoritar, Bursa de Valori Bucureºti. În piaþã
se vorbeºte despre faptul cã evenimentul va fi prilejul
pentru o confruntare între Ludwik Sobolewski, direc-
torul general al Bursei de Valori Bucureºti, ºi Cristian
Agalopol, preºedintele Depozitarului Central, care ar
avea opinii diferite referitor la proiectele Depozitarului.
Înaintea AGA, Cristian Agalopol dã semnale de pace,

rãspunzând diplomat la întrebãrile despre neînþelege-
rile care ar exista în Grupul BVB, într-un interviu pe
care ni l-a acordat în exclusivitate.
Depozitarul Central trebuie sã prezinte, în AGA, un
raport privind stadiul aderãrii la Proiectul
TARGET2-Securities (n.r. T2S -serviciul unic paneu-
ropean de decontare transfrontalierã), precum ºi pro-
iectele referitoare la dezvoltarea serviciilor de com-
pensare-decontare ºi registru.

Potrivit unor surse, se pare cã Ludwik Sobolewski, di-
rectorul general al BVB, ar dori amânarea cât mai
mult a migrãrii la T2S.
Acþionarii trebuie sã decidã ºi asupra achiziþionãrii unui
nou sistem IT ºi sã aleagã furnizorul acestui sistem, pe
baza unor oferte prezentate. Surse din piaþã vorbesc
despre faptul cã Ludwik Sobolewski s-ar fi implicat în
selecþia providerului IT de la Depozitar, adãugând pe
listã, dupã finalizarea selecþiei, un nume în plus.

COSMIN NICULA:

“Salariile conducerii ASF
vor coborî mult, sub cele
din BNR”

Salariile con-
ducerii ASF,
dar ºi cele ale

funcþionarilor din
cadrul Autoritãþii
vor fi reduse sub ni-
v e l u l c e l o r d i n
BNR, a declarat Co-
smin Nicula, preºedintele Comisiei
pentru buget-finanþe a Senatului.
Domnia sa a precizat: “Va fi o ana-
lizã complexã a salariilor. Vorbim
de salariile boardului ºi, bineînþe-
les, ale funcþionarilor din ASF. Ori-
cum, va fi o surprizã. Nu (vor fi -
n.r.) la nivelul BNR. Mult mai jos.
Nu dau nicio cifrã deocamdatã”.

Prim vicepreºedintele ASF Da-
niel Dãianu a anunþat, ieri, cã salarii-
le din conducerea ASF au fost deja
reduse cu 30% ºi urmeazã sã fie re-
turnate toate primele în întregime.

Noua conducere a ASF urmeazã sã

fie numitã de Parla-
ment în 1 aprilie. Pre-
mierul Victor Ponta a
anunþat, ieri, cã va
prezenta propunerea
pentru conducerea
Autoritãþii de Supra-
veghere Financiarã

(ASF) dupã ce va avea o discuþie cu
guvernatorul BNR, Mugur Isãrescu,
programatã pentru aceastã dimineaþã.

Numele cel mai des vehiculat pen-
tru ºefia ASF este Miºu Negriþoiu,
preºedintele ING Bank. Domnia sa
ne-a declarat, însã, cã nu i s-a propus
o asemenea funcþie, dar nu comentea-
zã un eventual interes. Un alt nume
vehiculat pentru postul neexecutiv
rãmas liber în urma arestãrii lui Ma-
rian Mârzac ar fi Victor Ciorbea.

IOANA POPA
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SIF Banat Criºana
a cumpãrat
certificate
pe acþiunile SIF4,
de 2,5 milioane
de euro

SIF1 Banat Criºana a mai cum-
pãrat, pe lângã participaþia di-
rectã de 4,99% din SIF4 Mun-

tenia, ºi certificate pe acest emitent,
emise de Royal Bank of Scotland, în
sumã de 2,58 milioane de euro, potri-
vit unui comunicat transmis, ieri.

SIF1 a informat cã a achiziþionat,
ieri, 2,8 milioane de certificate MINI
LONG SIF4, care îi dau dreptul sã
primeascã dividende pentru un nu-
mãr de 28,06 milioane de acþiuni
SIF4 (3,47%), dar nu ºi drept de vot
în Adunarea Generalã.

Unele voci considerã cã, astfel,
SIF1 ar fi vrut sã se asigure cã scoate
“de pe piaþã” drepturile de vot aferen-
te acþiunilor din spatele certificatelor
respective. Unele surse din piaþã
ne-au explicat cã, în mod normal,
certificatele emise au în spate activele
respective (acþiunile SIF4). Potrivit
acestora, exercitarea sau nu a dreptu-
rilor de vot depinde de proprietarul de
drept al activelor, care poate fi RBS
sau chiar un client de-al sãu.

Potrivit comunicatului SIF1, certifi-
catele MINI LONG SIF4 au fost emise
de RBS în anii 2013 ºi 2014 ºi sunt
tranzacþionabile pe piaþa reglementatã
Luxembourg Stock Exchange.

Recent, ASF a obligat acþionarii
prezumaþi cã acþioneazã în mod con-
certat în legãturã cu emitentul SIF
Banat-Criºana sã vândã 6,72% din
titlurile SIF1 ºi sã se încadreze,
astfel, în limita de deþinere, de 5%, în
termen de trei luni de zile.

ADINA ARDELEANU
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