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Boul-bãlþii,
pentru Masculul Alfa

V
-am mai spus cã mã con-
sider boul-bãlþii, pentru
cã-s uºor de pãcãlit ºi iau
în serios instituþia Bursei

de Valori Bucureºti ºi nu-mi trece
prin cap cã directorul general BVB,
polonezul Ludwik Sobolewski s-a
hotãrât sã glumeascã cu mine prin
comunicate oficiale publicate pe
site-ul instituþiei, în care sã afirme cã
el nu face parte din personalul BVB.

Omul a creat o situaþie fãrã prece-
dent: Sobolewski nu mai vorbeºte cu
ziariºtii de la BURSA, decât prin
“Dreptul la replicã” ºi prin comuni-
cate oficiale.

Situaþia este ceva mai veche, dar,
pentru cã sunt boul-bãlþii, m-am
prins ceva mai târziu.

Astãzi, cu mintea mea lentã, îmi
dau seama cã totul a început de când
am prins sã-i punem întrebãri în
legãturã cu salariul sãu ºi celelalte
rãsplãþi prevãzute în contractul de
management pentru BVB.

La prima tentativã, ne-a dat un
rãspuns, din care selectez esenþialul :

“Orice demers de publicare [ n.n.
- a contractului de management
dintre Sobolewski ºi BVB] fãrã
încercarea impunerii unui standard
în piaþã ar fi o lipsã de culturã a pie-
þei, principii cãtre care BURSA ºi
BVB sunt sigur cã aspirã sã adere.”

Este ãsta un rãspuns în bãºcãlie?
Dacã veþi spune cã nu, atunci ºi eu

mã voi simþi mai bine, pentru cã ºi eu
l-am luat în serios.

Dar, aº fi putut, încã de atunci,

sã-mi dau seama cã ne ia la miºto.
Noi îi ceruserãm sã dea publicitã-

þii contractul sãu, pentru cã circulã
tot soiul de zvonuri cã este un con-
tract strâmb.

El generalizeazã solicitarea ºi se
ascunde sub generalizare, invocând
“cultura”, ca sã nu rãspundã.

Dar Stere Farmache, cu “culturã”
sau fãrã “culturã”, ºi-a publicat con-

tractul, la data listãrii BVB.
“Lipsa de culturã” nu l-a împiedi-

cat sã fie transparent, în acea ocazie.
N-aveþi decât sã stabiliþi reguli ºi

principii pentru astfel de dezvãluiri,
dar, pânã una-alta, creaþi cultura prin
exemplu personal!

Asta spun acum, dar atunci am
fost boul-bãlþii.

BVB, CNVM (acum ASF), dar ºi
brokerii, pe scurt, întreaga comuni-
tate a pieþei de capital, se ocupã de
aproape douãzeci de ani sã creascã
transparenþa pieþei ºi de cincispreze-
ce ani, de când OECD a organizat
douã mese rotunde successive, se
strãduieºte sã implementeze princi-
piile de guvernanþã corporativã.

Prin urmare, BVB nu se poate
gândi pe sine, cu adevãrat, decât
drept exemplu al transparenþei, care
trebuie urmat de ceilalþi emitenþi
înscriºi la Cota BVB.

Adicã, trebuie sã fie primul care face
public contractul de management,
arãtândcã“uite,nu-inimicdeascuns”.

Cum sã fie “în grup”?!
Bou.
Nu mi-am dat seama.
Dupã un timp, a început sã-mi

cadã fisa.

MAKE

(continuare în pagina 5)

Alexandru Bucºã: “Ligatne continuã
achiziþiile de distribuþii de gaze”
l Dupã diminuarea subvenþiilor, compania a
amânat investiþiile în energia regenerabilã

Compania cipriotã Ligatne,
care deþine distribuitorii de
gaze Gaz Sud SA, Grup

Dezvoltare Reþele (GDR) SA ºi Pre-
miere Energy (fosta Petrom Distri-
buþie Gaze SRL) continuã ºi în acest
an achiziþiile pe piaþa noastrã.

Alexandru Bucºã, directorul ge-
neral al Gaz Sud SA ºi GDR SA,
ne-a declarat cã Ligatne deruleazã,
în prezent, mai multe negocieri de
preluare a unor distribuþii de gaze,
dar care nu au ajuns, încã, în faza fi-
nalã a procesului: „Aºa cum am spus
anul trecut, Ligatne doreºte sã urce
pe locul 3 în topul distribuitorilor de
gaze. Dupã preluarea Petrom Distri-
buþie Gaze, am continuat analizarea
pieþei de profil ºi suntem în negocieri.
Pe un proiect mare suntem în sta-
diul tatonãrilor. Nu este o piaþã a
cumpãrãtorilor, ci a vânzãtorilor,
care þin la preþ. Ne axãm în conti-
nuare pe distribuþii mici de gaze,

în sinergie cu distribuþiile noastre
actuale”.

Domnia sa ne-a precizat cã Ligat-
ne a analizat ºi posibilitatea dezvol-
tãrii, în România, a unor proiecte de
producþie a energiei regenerabile,
dar a amânat aceste planuri în urma
micºorãrii sprijinului acordat pentru
energia curatã prin sistemul de cote
obligatorii de certificate verzi.

„Vrem sã oferim clienþilor noºtri
un pachet integrat de gaze ºi electri-
citate. Avem cereri în acest sens.
Avem departamentul nostru de tra-
ding pentru gaze ºi încercãm sã fa-
cem oferte avantajoase ºi pentru
electricitate, dacã nu noi, poate prin
partenerii noºtri, cum ar fi Axpo”
ne-a mai spus Alexandru Bucºã.

Gaz Sud ºi GDR, pentru
prima oarã pe profit

Gaz Sud ºi GDR au înregistrat,

anul trecut, pentru prima oarã profit ,
din anul 2009, ne-a mai declarat Ale-
xandru Bucºã, care ne-a precizat:
„Cifra de afaceri cumulatã a celor
douã companii a fost, anul trecut, de
circa 14-15 milioane de euro, iar
profitul operaþional a urcat la 2,6 mi-
lioane de euro. Profitul net a fost de
150.000 de euro. Afost o mare reali-
zare pentru noi cã am trecut pe profit.

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 2)

Un trilion de la BCE pentru
continuarea dramei europene

Bugete naþionale tot mai
dezechilibrate, datorii pu-
blice în creºtere ºi un sistem

bancar pentru care ideea de stabili-
tate pare un ideal tot mai îndepãrtat.
Acestea sunt caracteristicile defini-
torii ale majoritãþii economiilor din
zona euro, trãsãturi care re-
flectã incapacitatea autoritãþi-
lor de a gãsi cãile de ieºire din
crizã.

Continuarea tendinþei de
contracþie a creditãrii, pe fon-
dul presiunilor semnificative
de creºtere a creditelor neper-
formante, obligã Banca Centralã Eu-
ropeanã sã treacã la relaxarea canti-
tativã.

Momentul este favorabil, în con-
diþiile în care presa continentalã
scrie tot mai mult despre pericolul
deflaþiei sau menþinerea, pe termen
lung, a unei inflaþii cu mult sub þinta
BCE, deºi demonstraþiile ºi grevele
din ultima perioadã, inclusiv în Ger-
mania, au avut ca scop obþinerea
unor majorãri salariale.

Mai conteazã cã deflaþia europea-

nã pare sã existe mai mult în scriptele
oficiale? Desigur cã nu, deoarece
este nevoie de o justificare pentru
ceea ce pregãteºte Banca Centralã
Europeanã: un blitz monetar de circa
1.000 de miliarde de euro.

Faza iniþialã a fost testarea reacþii-
lor pieþelor ºi ale populaþiei,
printr-o ºtire publicatã de
Frankfurter Allgemeine Zei-
tung, care se referã la “mode-
larea” efectului achiziþiilor de
obligaþiuni asupra inflaþiei.

O ºtire Bloomberg referi-
toare la informaþiile din FAZ

aratã cã “oficialii BCE ºi-au ex-
primat opþiunea mai ales pentru po-
litici de relaxare a creditãrii”, iar
“BCE va colabora, în aceastã lunã,
cu Banca Angliei referitor la pro-
punerile privind titlurile ABS”
(n.a. acronimul ABS vine de la
Asset Backed Securities, titluri fi-
nanciare obþinute în urma securiti-
zãrii activelor bancare, de obicei
credite).

(continuare în pagina 14)

FOTBAL LA DOSAR

Drepturile TV, probleme penale pentru fosta
conducere a LPF
Fotbalul autohton are parte de

un nou dosar de rãsunet, de
data aceasta pe axa Liga Pro-

fesionistã de Fotbal (LPF) – vânza-
rea drepturilor TV. Dupã un maraton
care a inclus percheziþii ºi audieri fo-
stul ºef al Ligii, Dumitru Dragomir a
fost reþinut pentru 24 de ore, urmând
sã fie fãcutã propunerea pentru are-
starea sa pentru 30 de zile. De ase-
menea omul de afaceri Mihai Corbu,
parte importantã în acest dosar, a fost
reþinut pentru 24 de ore ºi el fiind
propus pentru arestare preventivã.
Chiar dacã autoritãþile au în vedere

fapte petrecute în urmã cu 3 ani, an-
cheta poate avea efecte ºi în viitor,
mai ales cã noua conducere a LPF
are unele probleme în a explica mo-
dul în care s-a semnat noul contract
pentru vânzarea drepturilor de tran-
smisie a meciurilor din Liga 1.

Poliþiºtii au efectuat ieri 11 per-
cheziþii în Bucureºti ºi Ilfov, inclusiv
la sediul Ligii Profesioniste de Fot-
bal ºi la domiciliul fostului preºedin-
te al acestui for, Dumitru Dragomir,
fiind vizate ºapte persoane suspecta-
te de evaziune, delapidare ºi spãlare
de bani, cu un prejudiciu de aproxi-

mativ trei milioane euro. În centrul
anchetei se aflã Liga Profesionistã ºi
firma Capital Properties, deþinutã de
Mihai Corbu, care a încasat un comi-
sion de 2,25 milioane de euro, pentru
cã a intermediat vânzarea drepturilor
TV în 2011, cu toate cã acest lucru a
avut loc în urma unei licitaþii. De
altfel, sediul acestei firme a fost ºi el
percheziþionat, ieri, de cãtre poli-
þiºti. Parchetul de pe lângã Tribu-
nalul Bucureºti a fãcut unele preci-
zãri legate de acþiunea care a avut loc
ieri: “Din datele ºi probele admi-
nistrate în cauzã rezultã indicii rezo-

nabile cã în perioada 2011 – 2013,
patrimoniul Ligii Profesioniste de
Fotbal a fost prejudiciat cu suma de
3.000.000 euro, prin crearea unui
circuit fictiv de intermediere a vânzã-
rii unor pachete din drepturilor de te-
levizare a meciurilor de fotbal, în
condiþiile în care vânzarea realã s-a
realizat prin negociere directã (fãrã
intermediari) între reprezentanþii Li-
gii Profesioniste de Fotbal ºi repre-
zentanþii societãþii câºtigãtoare.

DAN NICOLAIE

(continuare în pagina 2)

Scrisoare deschisã cãtre directorul general
al BVB Ludwik Sobolewski

Stimate domnule Ludwik Sobolewski,

Rãspunsurile dumneavoastrã la întrebãrile noastre
privitoare la câºtigurile pe care le aveþi în funcþia de di-
rector general BVB le considerãm nesatisfãcãtoare,
lãsând o obscuritate asupra unui subiect care ar trebui
sã stea în plinã luminã.

Astfel de transparenþã solicitã piaþa de capital de la
toþi emitenþii listaþi ºi nu puteþi utiliza logica prin care
sã afirmaþi cã informaþiile de acest gen le veþi divulga
ulterior, dupã ce toþi emitenþii listaþi le vor afiºa.

Estenormalsãdaþiunexempluvalidpentru toatã lumea.
În consecinþã, vã rugãm sã aveþi amabilitatea sã ne

rãspundeþi la urmãtoarele întrebãri directe:

1. Este adevãrat cã, la momentul semnãrii contractului
cu BVB, þinta de profit pentru 2013 din bugetul BVB,
aprobatã de AGA, era deja atinsã sau depãºitã? Dacã
rãspunsul este afirmativ, atunci pentru ce aþi primit bo-
nificaþia substanþialã, de la finalul anului?

2. Este adevãrat cã aveþi în contract þinte foarte uºor de
atins privind preþul anual al acþiunii BVB (în jurul

valorii de 23 de lei)?
3. Este adevãrat cã indicatorii dumneavoastrã de per-

formanþã privind lichiditatea pieþei ºi profitul BVB
în acest an sunt raportaþi la anul 2012, ºi nu la 2013?

4. Este adevãrat cã lichiditatea din acest an, stabilitã
prin contractul dumneavoastrã, trebuie sã creascã cu
50% faþã de 2012, nu faþã de 2013? Dacã BVB va
înregistra o lichiditate în acest an sub valoarea medie
din anul trecut, veþi primi bonificaþie?

5. Cum sunteþi motivat sã depuneþi efort pentru îndepli-
nirea indicatorilor de performanþã dacã aceºtia sunt
foarte uºor de atins?

6. De ce nu este public contractul dumneavoastrã cu
BVB (privind salariul, indicatori de performanþã), în
condiþiile în care BVB este o societate listatã ºi ar tre-
bui sã fie un exemplu pentru celelalte societãþi listate?

7. Cum apreciaþi salariul dumneavoastrã faþã de sumele
care se vehiculeazã în sectorul financiar-bancar autoh-
ton? A fost luatã în calcul la stabilirea remuneraþiei
dumneavoastrãcifradeafaceri/profit/lichiditateBVB?

(continuare în pagina 5)

CÃLIN
RECHEA

Petrom atrage
investitori sud – africani

Un nou fond de investiþii a intrat,
în ultimele sãptãmâni, pe lista cum-
pãrãtorilor la OMV Petrom (SNP),
conform raportãrilor cãtre Bursa de
Valori Bucureºti (BVB).

Este vorba despre Sanlam Global
Funds Plc, care a cumpãrat, prin in-
termediul a douã tranzacþii, 4,683
milioane acþiuni, pentru care a plãtit
2,058 milioane lei.

Fondul este înregistrat în Irlanda ºi
administrat de Sanlam Asset Mana-
gement (Ireland) Limited – SAMI,
subsidiara irlandezã a grupului finan-
ciar Sanlam, din Africa de Sud.

SAMI a fost înfiinþat în iunie
1997, în Dublin, ºi administreazã
peste patru miliarde dolari, pentru
clienþi instituþionali ºi de retail
sud-africani ºi internaþionali, potri-
vit informaþiilor disponibile pe pagi-
na de Internet a companiei.

Sanlam este un grup specializat în
domeniul serviciilor financiare,
având sediul în oraºul Bellville, din
apropierea Cape Town.

ALEXANDRU SÂRBU

(continuare în pagina 6)

Manifestanþii proruºi
din Doneþk proclamã o
“republicã suveranã”

Manifestanþii proruºi de la Doneþk
au proclamat ieri regiunea drept “repu-
blicã suveranã”, dupa ce duminicã au
ocupat sediul administraþiei locale. În
acest timp, Guvernulproeuropeande la
Kiev a denunþat aceste evenimente pe
care le-a calificat drept un plan al Ru-
siei sã “dezmembreze” Ucraina.

Manifestanþii proruºi au atacat du-
minicã ºi au preluat controlul clãdiri-
lor oficiale - administraþia localã ºi
serviciile de securitate (SBU) din ma-
rile oraºe Harkiv, Lugansk ºi Doneþk.

(continuare în pagina 6)

Ursache:
“Directorul BVB
face parte din
personalul BVB”

Mircea Ursache, vice-
preºedintele Autoritãþii
de Supraveghere Finan-

ciarã (ASF), considerã cã directorul
general al Bursei de Valori Bucu-
reºti (BVB) face parte din perso-
nalul Bursei, având o opinie con-
trarã faþã de reprezentanþii BVB.

“Consider cã cei plãtiþi de Bur-
sã, care lucreazã acolo, fac parte
din personalul Bursei”, ne-a
spuns Mircea Ursache, adã-
ugând: “Nici nu trebuie demon-
strat acest lucru. Ne aflãm în faþa
unei leme matematice”.

Recent, Ludwik Sobolewski,
directorul general al BVB, a ra-
portat cumpãrãri de acþiuni BVB,
deºi acest lucru era interzis perso-
nalului Bursei, prin Regulamen-
tul de Organizare ºi Funcþionare.

Mircea Ursache a adãugat cã
ASF nu poate aplica sancþiuni în
caz, nefiind prevãzute nici în
lege, nici în regulamente.

“Sancþiunile rãmân la latitudi-
nea Consiliului Bursei ºi a acþio-
narilor”, a mai precizat Mircea
Ursache. (A.A.)


