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Sobolewski întinde coarda pânã
la rupere; Dan Paul reacþioneazã
l Asociaþia Brokerilor: “Votul pe liste, nelegal”

A
dmirabila rãbdare care a
durat opt luni este între-
ruptã de preºedintele
Asociaþiei Brokerilor,

Dan Paul, care nu a mai rezistat în
faþa aberaþiei propuse de directorul
general al BVB, Ludwik Sobo-
lewski, în privinþa votãrii în bloc, pe o
listã de 17 nume, pentru un Consiliu
de Administraþie de numai 9 locuri,
la Depozitarul Central.

Asociaþia Brokerilor, al cãrei
preºedinte Dan Paul este ºi vice-
preºedintele Bursei de Valori Bucu-
reºti, atrage atenþia cã Adunarea Ge-
neralã a Bursei de Valori Bucureºti
de astãzi poate fi contestatã, în cazul
utilizãrii acestei metode.

Propunerea ineditã ca acþionarii
BVB sã nu mai voteze candidaþi in-
dividuali pentru conducerile societã-
þilor din grup – Depozitarul Central
ºi Casa de Compensare Bucureºti -,
ci o listã întreagã, a venit din partea
CEO-ului BVB, Ludwik Sobolew-
ski, ºi a fost aprobatã, la limitã, în
Consiliul Bursei. BVB nu a explicat
însã acþionarilor cum va alege admi-
nistratorii de drept, întrucât listele
propuse conþin mai mulþi candidaþi
decât locurile din Consilii.

O metodã sugeratã din piaþã a fost
tragerea la sorþi, ironizând absurdul
propunerii, care nu lasã acþionarilor
posibilitatea sã îi excludã pe cei anti-
patizaþi.

Asociaþia Brokerilor considerã cã
supunerea la vot a unei liste de can-

didaþi, în cadrul Adunãrii Generale a
Acþionarilor principalului operator
de piaþã, ºi nu a fiecãrui candidat, în
mod individual, conduce la vicierea
rezultatului votului ºi încalcã princi-
piile de guvernanþã corporativã ºi
transparenþã, la care BVB ar trebui
sã exceleze. “Acþionarii sunt obligaþi
fie sã voteze ºi candidaþii de pe listã
pe care nu îi agreeazã, fie sã nu vo-
teze lista în totalitate, cu toate cã
aceasta poate cuprinde ºi candidaþii
pentru care acþionarii ºi-ar exprima
votul în mod favorabil”, se aratã
într-un comunicat al Asociaþiei.

O opinie similarã a avut ºi un grup

de acþionari BVB, care au ºi cerut
completarea ordinii de zi a Adunãrii
Generale cu propunerea unei alte
metode de vot.

Dan Paul, preºedintele Asociaþiei
Brokerilor, ne-a declarat: “Asociaþia
Brokerilor doreºte respectarea legi-
lor din România, în domeniul pieþei
de capital ºi considerã cã procedura
de selecþie a candidaþilor BVB pen-
tru conducerile Depozitarului Cen-
tral ºi a Casei de Compensare Bucu-
reºti, precum ºi lista de candidaþi, în
sine, sunt în afara legii”.

BVB a fãcut aroganþa sã includã
pe lista de candidaþi pentru Depozi-

tar patru persoane incompatibile, în
prezent - Ludwik Sobolewski, di-
rectorul general al Bursei de Valori
Bucureºti, ºi trei administratori BVB
- Stere Farmache, Adrian Lupºan ºi
Robert Panã.

În prezent, este în vigoare o dispu-
nere a Comisiei Naþionale a Valorilor
Mobiliare (actualmente ASF) care in-
terzice cumulul de funcþii de conduce-
re laoperatoruldepiaþãºi ladepozitar.

Autoritatea de Supraveghere Fi-
nanciarã are însã pe masã un proiect
care ar putea elimina interdicþiile.

Asociaþia Brokerilor:
“Grupurile de interese îºi
pot impune candidaþii”

Potrivit Asociaþiei Brokerilor,
propunerea BVB de procedurã de
vot deschide posibilitatea includerii
în listã a unor candidaþi, de cãtre
anumite grupuri de interese, altele
decât acþionarii celor douã societãþi.

Reprezentanþii Asociaþiei mai
precizeazã : “Consiliul Bursei pro-
pune în cadrul listei un numãr de 17
candidaþi pentru Consiliul de Admi-
nistraþie al Depozitarului Central ºi 7
candidaþi pentru cel al Casei de
Compensare Bucureºti, deºi actele
constitutive ale acestor societãþi pre-
vãd un numãr de 9 ºi respectiv 5 ad-
ministratori.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 3)

Analiºti: “Majoritatea companiilor
manipuleazã profitul”

Majoritatea companiilor
manipuleazã profitul,
pentru a nu apãrea în do-

cumente valoarea realã a acestuia,
susþin unii analiºti.

Aceºtia ne-au declarat: “O parte
din companii au probleme, dar nu
este o situaþie particularã în
România. Bãncile trec
printr-o situaþie dificilã, fapt
care conduce la scãderea li-
chiditãþii companiilor, care
încearcã, de fapt, sã se adap-
teze la realitate. Este clar cã
societãþile comerciale nu vor
mai avea o lichiditate atât de
ridicatã ca înainte de 2008.
Cu toate acestea, majoritatea
companiilor «lucreazã» pro-
fitul, pentru a pãrea mai mic decât în
realitate. Sunt profituri mari în piaþã,
de 15-20%, însã prin diverse meto-
de, cum ar fi contracte pe sume mari
încheiate cu firmele mamã, procedu-
ra preþurilor de transfer la importuri
etc., îºi cresc costurile pentru a-ºi
micºora profitul în acte”.

Pârvan: “2014 este un an
foarte periculos pentru
companii”

Anul 2014 este foarte periculos
pentru companii, acestea trebuind
sã-ºi gãseascã resurse pentru a aco-

peri creºterile de preþuri la combusti-
bil, gaze, energia electricã, majora-
rea salariilor etc., potrivit lui Cristian
Pârvan, secretarul general al Aso-
ciaþiei Oamenilor de Afaceri din
România (AOAR).

Domnia sa ne-a spus cã toate com-
paniile, în mod diferit în funcþie de

domeniu, trebuie sã gãseascã soluþii
pentru ca “din profitul mic pe care-l
au sã acopere aceste costuri ºi sã mai
ºi rãmânã cu ceva”.

În acelaºi timp, capacitatea de fi-
nanþare va fi o problemã, întrucât
cine nu are bani sã-ºi plãteascã furni-

zorii va avea probleme cu
numerarul, ajungându-se la
blocarea activitãþii. Cu ex-
cepþia câtorva companii
mari, 75-80% din societãþi
sunt nebancabile, potrivit lui
Cristian Pârvan, care citeazã
un studiu Coface.

“Insecuritatea ºi incertitu-
dinea blocheazã procesul in-
vestiþional atât în domeniul
public, cât ºi în mediul pri-

vat. Poate dacã va fi aplicatã mãsura
de neimpozitare a profitului reinvestit
vor veni mai mulþi investitori. Deo-
camdatã, toatã lumea încearcã sã-ºi
menþinã afacerile”.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 11)

Deficitul
guvernamental
al zonei euro
continuã sã scadã

Deficitul guvernamental al zonei
euro a scãzut, în perioada octombrie
- decembrie 2013, pentru al patrulea
trimestru consecutiv, ajungând sub
limita oficialã de 3% din PIB.

Conform anunþului fãcut ieri de
Eurostat, deficitul guvernamental
ajustat sezonier al zonei euro s-a re-
dus la 2,6% din PIB în trimestrul al
patrulea din 2013, de la 3,1% din
PIB în cele trei luni precedente. În
ultimul trimestru din 2012, acest in-
dicator a fost de 3,9% din PIB.

Reducerea deficitului vine ca ur-
mare a creºterii veniturilor totale ale
regiunii pânã la 46,9% din PIB în ul-
timul trimestru al anului trecut, de la
46,8% în trimestrul precedent, în
timp ce cheltuielile totale au scãzut
uºor, la 49,5% din PIB, de la 49,9%.

În Uniunea Europeanã, deficitul
guvernamental ajustat sezonier a
scãzut la 3,1% din PIB în trimestrul
al patrulea din 2013, de la 3,5% în
trimestrul anterior, respectiv 4,4%
din PIB în ultimul trimestru din
2012.

Veniturile totale ale UE s-au men-
þinut la 45,7% din PIB în intervalul
octombrie-decembrie 2013, nivel si-
milar cu cel înregistrat în trimestrul
al treilea, în timp ce cheltuielile tota-
le au scãzut la 48,8% din PIB, de la
49,2% din PIB.

V.R.

Preºedintele BCE
avertizeazã în privinþa
consecinþelor aprecierii euro
l Excesul de lichiditate din zona euro, la cel mai
redus nivel din decembrie 2011

Cursul de schimb al euro este
un factor tot mai important
în politica monetarã ºi ar pu-

tea genera noi mãsuri de relaxare
din partea Bãncii Centrale Europene
(BCE), spune preºedintele institu-
þiei, Mario Draghi.

Oficialul BCE subliniazã cã o
întãrire continuã, pe viitor, a mone-
dei unice ar putea declanºa o reacþie
din partea BCE: “Cursul de schimb
nu este o þintã a politicii noastre mo-
netare, însã atitudinea actualã a BCE
ar putea fi afectatã de creºterea con-
tinuã a euro. Cursul valutar este un
factor din ce în ce mai important în

aprecierea noastrã cu privire la per-
spectivele de stabilitate a preþurilor”.

Mario Draghi a precizat ieri, la
Amsterdam: “Creºterea cursului de
schimb valutar implicã o înãsprire a
condiþiilor monetare, un impact de
reducere pe inflaþie ºi o potenþialã
ameninþare la redresarea economicã
în curs de desfãºurare. Dacã aceasta
este situaþia, vor fi necesare mãsuri
de politicã monetarã care sã menþinã
actuala atitudine acomodativã a
BCE”.

Draghi a menþionat cã eventualele
mãsuri pe care le va lua BCE ar fi
justificate, de asemenea, de tensiuni
pe termen scurt pe pieþele monetare,
“într-un mediu în care lichiditatea în
exces este redusã”.

ALINA VASIESCU
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Pentru Papalekas pare cã
nu existã crizã imobiliarã
l Fondul Globalworth a atras 144 de milioane
de euro l Globalworth Real Estate Investments
va folosi banii pentru portofoliul actual ºi pentru
achiziþia de noi active

Omul de afaceri Ioannis Pa-
palekas înfruntã criza din
piaþa imobiliarã autohtonã,

investind, prin fondul sãu Global-
worth, sute de milioane de euro în
clãdiri de birouri din România.

Cunoscut drept un antreprenor ex-
trem de discret, care
nu vrea sã se arate
presei ºi publicului,
Ioannis Papalekas
este considerat unul
dintre cei mai influ-
enþi investitori în
piaþa imobiliarã din
Bucureºti.

Globalworth Real
Estate Investments
Limited, unde omul de afaceri Ioan-
nis Papalekas deþine pachetul majo-
ritar, a atras 144 de milioane de
euro, la Bursa din Londra, pe care
plãnuieºte sã îi investeascã în porto-
foliul actual, în special dezvoltarea
Bucharest One, dar ºi în achiziþia
ºi dezvoltarea de noi active din

România.
Fondul a anunþat cã a atras efectiv

pe bursã 79 milioane euro, în timp
ce alte 65 de milioane de euro repre-
zintã transferul unei facilitãþi de
credit accesatã de la UBS cãtre fon-
durile de investiþii York Capital ºi

Oak Hill. Aceastã
facilitate va fi con-
vertitã în acþiuni
pânã la data de 18
decembrie 2014,
potrivit unui anunþ
al Globalworth.

Pentru dezvolta-
rea proiectelor deþi-
nute de companie
vor fi alocate circa

23 milioane euro, iar pentru achiziþia
ºi dezvoltarea de noi proiecte, care
fie au fost contractate, fie sunt în sta-
dii avansate de negociere, circa 56
milioane euro.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 2)

“Sãraca” ministreasa finanþelor
aplicã impozitarea progresivã
cu care nu e de acord

M inistrul Finanþelor Pu-
blice, Ioana Petrescu,
pare sã nu mai fie de

acord cu concluziile unui studiu pri-
vind impozitarea progresivã, pe care
l-a realizat pe vremea când era cer-
cetãtor în cadrul think tank-ului
American Enterprise
Institute (AEI).

Cercetarea, care
s-a concentrat asupra efectelor pe
care le are aplicarea taxãrii progresi-
ve, a relevat cã oamenii sunt mai pu-
þin interesaþi sã devinã proprii anga-
jatori, atunci când nivelul impozitã-
rii de tip progresiv este ridicat.

Ioana Petrescu a observat atunci cã o

reducere puternicã a impozitului pro-
gresivstimuleazãantreprenoriatul ºi re-
duce atractivitatea muncii salariate.

În schimb, atunci când nivelul taxã-
rii creºte, numãrul microîntreprinderi-
lor înregistrate oficiale se diminueazã,
potrivit studiului, intitulat “Income

Taxation and Self-
Employment: The
Impact of Progressivity

in Countries with Tax Evasion” (Taxa-
rea Veniturilor ºi Auto-Ocuparea Forþei
de Muncã: Impactul Taxãrii Progre-
sive în Þãri cu Evaziune Fiscalã).

ALEXANDRU SÂRBU

(continuare în pagina 3)

Vrea Putin graniþã cu România?

Nimic ºi nimeni nu-i poate
opri pe ruºi, ne-au declarat
surse militare, adãugând cã,

dacã Ucraina va ceda ºi va aproba
federalizarea þãrii, atunci va fi
liniºte o perioadã de timp, urmând
ca apoi sã reînceapã conflictul.

“Rusia va începe un rãzboi în estul
Ucrainei, dacã nu va avea de ales.

În mod sistematic, va creºte pre-
siunea ruºilor pentru a câºtiga cât
mai mult teritoriu din Ucraina”,
ne-au mai spus sursele.

Scenariul izbucnirii unui rãzboi în
estul Ucrainei a devenit din ce în ce
mai realist, în condiþiile în care blin-
date ucrainene au pãtruns ieri în fie-
ful rus Slaviansk, armata rusã a înce-
put manevrele militare la frontiera
cu Ucraina, iar americanii ºi-au tri-

mis contingente în Polonia ºi þãrile
baltice.

“Este foarte posibil sã asistãm la
declanºarea unui rãzboi în toatã re-
gula, cu forþe convenþionale (ºi trupe
regulate de aceastã datã) în estul
Ucrainei”, au declarat analiºti mili-
tari.

Fieful rus Slaviansk a fost luat ieri
cu asalt de armata ucraineanã, acþiu-
ne care s-a soldat cu cinci morþi, po-
trivit Ministerului ucrainean de
Interne. Acþiunea a determinat Rusia
sã lanseze noi manevre la frontiera
cu Ucraina. Vladimir Putin a ame-
ninþat cã ceea ce s-a întâmplat ieri în
Slaviansk va avea consecinþe gra-
ve, spunând: “Dacã regimul actual
de la Kiev a început într-adevãr sã
foloseascã armata împotriva popula-
þiei în þarã, este o crimã gravã împo-
triva propriului popor. Dacã autori-
tãþile de la Kiev au fãcut acest lucru,
atunci este vorba doar despre o junta,
un fel de bandã criminalã".

A.S.
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UniCredit HQ
genereazã venituri

anuale de 3,9
milioane euro ºi

are o finanþare de
28 milioane euro.

Euro avea un curs de 1,3827 dolari

ieri, la ora 11.24, pe piaþa din New

York, mai mare cu 0,1% faþã de

ziua anterioarã.
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