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SPERANÞE DEªARTE PENTRU BVB

Listarea Romtelecom,
sub semnul întrebãrii
l Rãzvan Cotovelea, ministrul pentru Societatea Informaþionalã, susþine cã
negocierea directã ar fi cea mai bunã variantã pentru vânzarea acþiunilor
deþinute de stat la companiel Brokerii militeazã pentru listarel Cotovelea:
“Pachetul deþinut de stat ar valora între 300 ºi 600 de milioane de euro”

B
ursa de Valori Bucureºti
ar putea sã rãmânã fãrã li-
starea Romtelecom, deºi
speranþele ca operatorul

telecom sã ajungã pe piaþa noastrã de
capital au fost alimentate ani de zile.

Varianta ofertei publice iniþiale
pentru pachetul deþinut de statul
român (45,99%) pare sã nu mai fie
agreatã la Ministerul pentru Socie-
tatea Informaþionalã, unde noul mi-
nistru Rãzvan Cotovelea se aratã fa-
vorabil negocierii directe.

“Tind sã cred cã negocierea direc-
tã este cea mai bunã variantã”, a spus
domnia sa, ieri.

Rãzvan Cotovelea a precizat, în
cadrul unei conferinþe, cã pânã la fi-
nalul primului semestru din acest an,
o echipã de consultanþi va stabili
care va fi varianta favorabilã din
punct de vedere financiar ºi al înca-
drãrii în unitatea de timp: “Poate sã
fie un IPO (listare pe bursã), poate sã
fie o negociere directã”.

Totodatã, domnul Cotovelea a fã-
cut estimãri ºi cu privire la valoarea
pachetului de acþiuni: “Valoarea
realã a pachetului Romtelecom se si-
tueazã între 300 ºi 600 milioane de
euro ºi, cu siguranþã, va fi o negocie-

re foarte durã, pentru cã noi credem
cã acest operator are un potenþial de
piaþã extraordinar, numai dacã ne re-
ferim la investiþiile care sunt în curs
de pregãtire ºi la investiþiile care vor
urma în perioada imediat urmãtoare
finanþate din fondurile europene în
perioada 2014-2020. Cuantificând
acest potenþial, credem cã este abso-

lut necesar sã cerem un preþ corect,
care sã reflecte faptul cã Romtele-
com este unul dintre principalii trei
operatori telecom de pe piaþa loca-
lã”, a afirmat Cotovelea.

VLAD PÎRVU,
ADRIAN DRÃGHICI

(continuare în pagina 13)

Aruncã ARB
mãnuºa patronatului bancar?

Asociaþia Românã a Bãncilor
(ARB) a transmis, ieri, un
comunicat în care anunþa

deciziile celei mai recente Adunãri
Generale a Acþionarilor (AGA) cu
privire la componenþa Consiliului
Director.

Potrivit documentului, a fost
reînnoit mandatul lui Laurenþiu Mi-
trache, preºedintele executiv al Bank
Leumi România, dar nu ºi cel al lui
Sergiu Oprescu, preºedintele execu-
tiv al Alpha Bank România.

Membrilor Consiliului Director
care au mandate în desfãºurare li
s-au alãturat Mirela Bordea, vice-
preºedinte executiv al Credit Europe
Bank, ºi Cornel Theodor Stãnescu,
director general adjunct al Marfin
Bank.

Partea mai “spumoasã” a comuni-
catului ARB se gãseºte, însã, în ceea
ce poate fi consideratã informaþie de
fundal, mai exact în descrierea aso-
ciaþiei.

“Asociaþia Românã a Bãncilor
concentreazã întreaga industrie ban-

carã din România, fiind vocea secto-
rului bancar în relaþia cu autoritãþile
române, Fondul Monetar Internaþio-
nal, Comisia Europeanã, Banca
Mondialã ºi alte organisme interne ºi
internaþionale”, se afirmã în docu-
ment.

Afirmaþiile ar putea sã parã ne-
semnificative, dacã ar fi identice cu
cele care se regãsesc pe pagina de
Internet a ARB.

Dar nu sunt!
Site-ul asociaþiei conþine informa-

þii despre obiectivele asociaþiei, care
constau în “reprezentarea ºi apãrarea
intereselor membrilor sãi, promova-
rea principiilor politicii bancare în
domeniile de interes general ale
membrilor, promovarea cooperãrii
dintre bãnci, precum ºi cu instituþii
naþionale, internaþionale ºi asociaþii
bancare din alte þãri, perfecþionarea
pregãtirii profesionale a specialiºti-
lor din sistemul bancar, asigurarea
relaþiilor cu presa”.

Nicio referire, însã, la faptul cã ar
concentra întregul sector bancar au-

tohton, vorbind în numele sãu cu au-
toritãþile locale ºi instituþiile interna-
þionale.

Descrierea pe care ARB ºi-o face
ar putea reprezenta o replicã pe care
aceasta o dã viitorului patronat ban-
car, conform unor surse bancare.

ALEXANDRU SÂRBU

(continuare în pagina 13)

Putin îi “aratã
pisica” Europei
Preºedintele rus Vladimir Pu-

tin a trimis, ieri, o scrisoare
cãtre 18 lideri ai statelor euro-

pene prin care îi informeazã cã Gaz-
prom va tãia livrãrile de gaze cãtre
Ucraina, care nu ºi-a plãtit facturi de
2,2 miliarde de dolari. Potrivit Reu-
ters, Putin a avertizat cã aceastã si-
tuaþ ie ar putea conduce la o
micºorare a livrãrilor de gaze cãtre
Europa, care este alimentatã în prin-
cipal prin conductele ucrainene.

Preºedintele rus a cerut o întâlnire
urgentã cu liderii europeni pe tema
crizei economice a Ucrainei dar a
comunicat clar faptul cã ºi-a pierdut
rãbdarea sã mai aºtepte plata datoriei
de 2,2 miliarde de dolari.

Vladimir Putin aratã în scrisoare:
„Fãrã îndoialã, este o mãsurã extre-
mã. Înþelegem cã sistarea livrãrilor
creºte riscul ca Ucraina sã opreascã
o parte din cantitãþile care i se cuvin
Europei”.

Gazele ruseºti acoperã 30% din
necesarul Europei, iar jumãtate din
tranzitul acestor cantitãþi este pe teri-

toriul Ucrai-
nei.

R o m â n i a
este complet
captivã Gaz-
prom, dar din
fericire, importurile noastre au ajuns
la minim din cauza scãderii puterni-
ce a consumului, pe fondul liberali-
zãrii pieþei. Cum iarna n-a fost una
grea, þara noastrã dispune de sufi-
ciente gaze înmagazinate. Potrivit
declaraþiilor autoritãþilor noastre din
luna martie, România poate rezista
pânã în septembrie cu gazul intern.
Importurile de gaze pentru luna în
curs sunt de 4% din necesarul in-
dustriei ºi de 2,5% din necesarul po-
pulaþiei.

Compania rusã Gazprom a oprit
livrãrile de gaze spre Ucraina în tim-
pul unor dispute privind preþurile din
perioada iernilor din 2005-2006 ºi
2008-2009, ceea ce a condus la redu-
cerea alimentãrii statelor europene.

A.T.

Grecia a revenit pe
pieþe cu o emisiune de
obligaþiuni
suprasubscrisã

Guvernul de la Atena a obþinut,
ieri, trei miliarde de euro printr-o
emisiune de obligaþiuni cu scandenþa
la cinci ani, la un cost sub aºteptãri,
de 4,95%, depãºind cu 500 de milio-
ane de euro þinta avutã în vedere de
autoritãþi. Emisiunea, care a fost su-
prasubscrisã de circa opt ori, repre-
zintã prima ieºire a Greciei pe pieþele
financiare, dupã 2010, cu titluri de
stat pe termen lung.

Plasamentul a atras cerere din par-
tea a peste 550 de investitori. Bãncile
care au administrat emisiunea de tit-
luri de stat elene sunt “Bank of Ame-
rica Merrill Lynch”, “Deutsche
Bank”, HSBC, “Goldman Sachs”,
“Morgan Stanley” ºi “JPMorgan
Chase”.

“Cererea a fost foarte puternicã,
emisiunea a fost subscrisã în propor-
þie de 90% de investitorii strãini”, a
informat Ministerul grec de Finanþe.
La rândul sãu, vicepremierul grec
Evangelos Venizelos, a spus: “Din
punct de vedere politic, succes este
peste aºteptãri. Emisiunea de obliga-
þiuni dovedeºte cã datoria Greciei
este sustenabilã, altfel pieþele nu ar fi
cumpãrat”.

Comisia Europeanã estimeazã cã,
dupã ºase ani de recesiune, econo-
mia Greciei va creºte cu 0,6% anul
acesta, dupã un declin de 3,7% în
2013. (V.R.)

Dragnea: “Sunt zeci de localitãþi în insolvenþã
sau care au cerut sã intre”

Câteva zeci de localitãþi din
þarã sunt în insolvenþã sau
au cerut sã intre, a declarat

ieri ministrul Dezvoltãrii Regionale,
vicepremierul Liviu Dragnea,
arãtând cã se cautã soluþii, împreunã
cu Ministerul de Finanþe, astfel încât
plata datoriilor sã fie suportatã din

bugetul de stat.
Domnia sa a spus: “Sunt câteva

situaþii de localitãþi care au arierate
foarte mari. De exemplu, sunt comu-
ne în care foºtii primari au depus ºi
au obþinut finanþãri europene - în
majoritate sunt la PNDR, la Agricul-
turã - ºi, din varii motive, nu au deru-
lat aºa cum trebuie procedurile de
achiziþie ºi de implementare a pro-
iectului ºi sunt obligate, localitãþile
respective, sã returneze toatã suma
în euro pe care au primit-o de la pro-
gramele de la Agriculturã. E vorba
de câteva zeci, ori 40, ori 60 ºi ceva
de comune”.

El a arãtat cã ministrul Agricultu-
rii, Daniel Constantin, împreunã cu

ministerul de Finanþe, încearã sã gã-
seascã soluþii pentru ca aceste datorii
sã fie suportate din bugetul de stat în
cazurile negrevate de fraude.

“Ministrul Constantin, cu ministe-
rul de Finanþe, cautã soluþii pentru a
vedea dacã pot ºi ei sã aplice metoda
pe care am aplicat-o noi, ºi anume
toate corecþiile financiare care nu
sunt însoþite de cercetãri penale,
dosare în instanþã sau alte fraude sã
poatã sã fie suportate de la bugetul de
stat pentru a putea elibera localitãþile
sau judeþele respective de aceastã
presiune uriaºã”, a spus Dragnea.

Primãria Aninoasa din judeþul
Hunedoara este prima primãrie in-
tratã în stare de insolvenþã din cauza

arieratelor în valoare de 5,9 milioane
lei.

Avocatul Gheorghe Piperea a esti-
mat, la jumãtatea anului trecut, cã
200 de primarii vor intra în insolven-
þã pânã la sfârºitul anului.

Conform unor estimãri, peste
90% din comunele din România se
aflã în situaþie de insolvenþã, pentru
cã nu dispun de bani ca sã-ºi plãteascã
datoriile. Gheorghe Piperea spunea
cã, de fapt, peste 2700 de primãrii ar
trebui sã intre în insolvenþã.

Un val de insolvenþe în cazul pri-
mãriilor preconiza anul trecut ºi
Preºedintele Asociaþiei comunelor
din România, domnul Emil Draghici,
care ne-a explicat faptul cã declara-

rea stãrii de crizã pentru o primãrie
nu este echivalentã cu aceeaºi situa-
þie ca în cazul agenþilor economici.
Acesta susþinea cã starea de insol-
venþã în cazul unei primãrii reprezin-
tã, de fapt, garantarea serviciilor
esenþiale.

Anul trecut, Guvernul a aprobat o
ordonanþã de urgenþã care permite
primãriilor sã intre în insolvenþã,
asemeni unei companii. Decizia a
venit în urma consemnãrii unui
numãr foarte mare al datoriilor înre-
gistrate de autoritãþile locale cãtre di-
verse firme, care vor avea posibilita-
tea de a recupera drepturile în instan-
þã, fãrã ca activitatea municipalitãþii
sã fie afectatã. (C.I.)

Ministerul Economiei
viseazã sã listeze Cupru Min

Conducerea Ministerului
Economiei propune listarea
l a bu r sã a Cupr u Min

Abrud, considerând cã producãtorul
de cupru poate fi atractiv pentru in-
vestitori, a declarat, ieri, Sorin Gã-
man, director general adjunct în Di-
recþia Generalã de Resurse Minerale
din minister. “Probabil, se vor vinde
acþiuni la bursã. Încã nu s-a stabilit,
este o propunere a conducerii Mi-
nisterului Economiei”, a afirmat
domnul Gãman, citat de Mediafax.
Domnia sa a adãugat cã producã-
torul de cupru nu are datorii la stat
ºi poate fi atractivã pentru in-
vestitori.

Surse din Ministerul Economiei
au declarat, pentru ziarul BURSA,
cã societatea trebuie scoasã din ad-
ministrare specialã ºi trebuie pregã-
titã pentru privatizare: „S-a luat în
calcul vânzarea unui pachet minori-
tar pe Bursã. Societatea are profit pe
ultimii trei ani, dar duce lipsã de li-
chiditãþi pentru investiþii. Cupru Min
are nevoie de fonduri ca sã-ºi majo-
reze producþia”.

Sunt ºi voci care spun cã ministe-
rul „viseazã frumos” întrucât socie-
tatea nu întruneºte condiþiile pentru
listare. (A.Z.)

(continuare în pagina 3)

DUPÃ CEARTA
DINTRE AGALOPOL
ªI SOBOLEWSKI

Acþionarii BVB
preiau problema
softului
Depozitarului
Central
l Unii acþionari nu
doresc votul pe liste
pentru conducerile DC
ºi Casei de Compensare,
metodã propusã de
conducerea BVB

Acþionarii Bursei de Valori
Bucureºti vor decide ºi
achiziþionarea unui nou

sistem IT de cãtre Depozitarul Cen-
tral, în Adunarea Generalã din 24
aprilie, dupã ce convocatorul a fost
completat, la solicitarea unui grup
de acþionari.

Acþionarii BVB iau problema în
mâini, dupã un întreg scandal pe tema
noului soft de la Depozitar, între Lud-
wik Sobolewski, directorul general al
Bursei, ºi conducerea Depozitarului
Central, care nu s-a finalizat cu o de-
cizie concretã în Adunarea Generalã
a DC, de la finalul lunii trecute.

Potrivit informaþiilor din piaþã,
Ludwik Sobolewski ar fi intervenit
în procesul de selecþie a providerului
de soft pentru Depozitarul Central,
solicitând sã fie cerutã ºi oferta gru-
pului Nasdaq OMX. Totodatã, direc-
torul general al BVB ar fi dorit ade-
rarea în valul 4 la proiectul
TARGET2-Securities (n.r. T2 S
-serviciul unic paneuropean de de-
contare transfrontalierã), în timp ce
conducerea DC avea un angajament
de migrare, în valul 1.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 3)

LISTAREA ELECTRICA, PE MODELUL
ROMGAZ

Micii investitori nu vor sã mai
fie “diluaþi” prin facilitãþile
oferite de bãnci
l Reprezentanþii statului spun cã pe BVB s-ar putea
plasa o ofertã de pânã la 250 milioane dolari
l “Investitorii mari, foarte rari pe piaþa de capital
din România” l Autoritãþile vor ca intermediarii sã
genereze o cerere de 800 -1.000 milioane dolari

Micii investitori doresc sã nu mai
fie “diluaþi” la subscrierea de acþiuni
prin facilitãþile acordate de bãnci
clienþilor premium, la oferta ”Elec-
trica”, care se prefigureazã sã se
deruleze pe modelul Romgaz.

Dumitru Beze, preºedintele Aso-

ciaþiei Investitorilor pe Piaþa de Ca-
pital, ne-a declarat: “Avem încredere
în echipa care se ocupã de listare ºi
ne aºteptãm sã fie un succes, la fel ca
Romgaz. (A.A.)

(continuare în pagina 15)


