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ASF a întrerupt “concertul”
de la SIF Oltenia

l Grupul BCR - Erste nu a mai fost concertat de ASF, în baza unor decizii ale instanþei l Curtea de Apel a
suspendat concertarea de anul trecut l Scenariu vehiculat: dividend zero?

A
cþionarii SIF Oltenia se
întrunesc, astãzi, în
Adunarea generalã de
bilanþ, la a doua convo-

care, care ar putea da un semnal pri-
vind raporturile de forþe în cadrul
companiei, unde, recent, a ieºit la
ivealã conflictul dintre preºedintele
Tudor Ciurezu ºi omul de afaceri
Florin Pogonaru.

Surse din piaþã spun cã preferinþa
acþionarilor pentru una dintre va-
riantele de dividend (0,21 lei/acþiu-
ne, cerut de un grup de acþionari, for-
mat din Gheorghe Iaciu ºi fonduri
ING; sau 0,16 lei/acþiune, propus de
conducere) ar putea sugera intenþiile
pentru alegerile viitoare, în contex-
tul în care trei administratori SIF
Oltenia, consideraþi apropiaþi ai lui

Florin Pogonaru, au demisionat, pe
28 martie.

Dupã demisii, Autoritatea de Su-
praveghere Financiarã (ASF) a cerut
SIF Oltenia sã convoace acþionarii
pentru alegerea a trei membri în Con-
siliul de Administraþie (CA), însã
investitori din piaþã se aºteaptã ca, la
respectiva Adunare, acþionarii sã facã
alegeri pentru întreaga conducere.

Pe ordinea de zi a AGAde astãzi se
mai aflã ºi alegerea unui membru CA,
pe postul rãmas vacant de la alegerile
trecute, singurul candidat fiind Victor
Cãpitanu, partener la casa de investi-
þii Capital Partners, considerat apro-
piat al SIF Banat Criºana.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 3)

ÎNCEPUTUL SFÂRªITULUI PE PIAÞA AUTOHTONÃ

Fondul Proprietatea vrea sã-ºi creascã
vizibilitatea, prin listarea la Londra
l Franklin Templeton rãmâne la butoane, încã doi ani, dar are criterii
stricte de performanþã

Acþionarii Fondului Proprie-
tatea au aprobat, ieri, lista-
rea pe Bursa din Londra,

dupã ce Fondul nu a reuºit sã intre
pe Bursa din Varºovia, din cauza
lipsei unor aprobãri
din partea fostei Co-
misii Naþionale a Va-
lorilor Mobiliare, ac-
tualmente Autorita-
tea de Supraveghere
Financiarã.

Grzegorz Ko-
nieczny, vicepreºedin-
tele Franklin Temple-
ton, a declarat: “Listarea pe Bursa
din Londra este foarte importantã
pentru noi. Obiectivele noastre sunt
mãrirea vizibilitãþii faþã de investito-
rii strãini, dar ºi creºterea cifrelor
fondului”.

Domnia sa este de pãrere cã cel mai

bun moment pentru listarea la Londra
ar fi perioada septembrie-octombrie.

Listarea va fi doar tehnicã, fãrã
ofertã de vânzare de acþiuni. Tran-
zacþionarea de acþiuni între Londra ºi

Bucureºti ar urma sã se
realizeze prin interme-
diul Depositary Inte-
rests (DIs) în Marea
Britanie.

Acþionarii FP au de-
cis, ieri, prelungirea
mandatului de admi-
nistrator al Franklin
Templeton pentru o

duratã de doi ani începând cu data de
30 septembrie anul curent.

În noiembrie 2013, acþionarii FP
aprobaserã, de principiu, continua-
rea mandatului administratorului,
însã au pus anumite condiþii. Astfel,
FT trebuie sã þinã discount-ul dintre

preþul acþiunilor ºi VUAN sub 15%
în cel puþin douã treimi din perioada
1 octombrie 2014 - 30 iunie 2015.

ADRIAN DRÃGHICI

(continuare în pagina 5)

Eurogroup va analiza
o nouã ºtergere a
datoriei Greciei

O nouã ºtergere a datoriei Greciei
va fi discutatã în 5 mai, la reuniunea
Eurogrup (miniºtrii de finanþe din
zona euro), anunþã ministrul elen de
finanþe, Yannis Stournaras.

“Anunþul Eurostat de sãptãmâna
trecutã, privind excedentul primar
înregistrat de Grecia în 2013, a
deschis calea discuþiilor pe marginea
reducerii datoriei þãrii, în baza acor-
durilor convenite cu partenerii
noºtri”, a menþionat oficialul elen.

Panos Tsakloglou, preºedintele
Consiliului ex-
perþilor econo-
mici din Gre-
cia, a amintit
cã, la reuniu-
nea din noiem-
brie 2012 a
miniºtrilor de
finanþe din
zona euro, par-

ticipanþii au anunþat cã va fi analizatã
o nouã ºtergere a datoriei Greciei
dupã ce Atena va înregistra excedent
bugetar primar.

Dacã se exclud costurile cu servi-
ciul datoriei, Grecia a avut un exce-
dent bugetar primar de 1,5 miliarde
euro sau 0,8% din PIB în 2013, pri-
mul din 2002, conform datelor Co-
misiei Europene ºi ale Guvernului
de la Atena. Cifra nu include alte
cheltuieli excepþionale ºi venituri,
cum ar fi ajutorul acordat pentru re-
capitalizarea bãncilor elene sau pro-
fiturile înapoiate Atenei de bãncile
centrale europene, realizate din deþi-
nerile de obligaþiuni guvernamenta-
le elene.

V.R.

ALEGERILE EUROPARLAMENTARE OBLIGÃ
AUTORITÃÞILE EUROPENE SÃ DEMONSTREZE
SFÂRªITUL CRIZEI DIN GRECIA

Eurostat valideazã
fanteziile statistice
ale Greciei

Cu o nedisimulatã mândrie
europeanã, Elstat (Autorita-
tea Naþionalã de Statisticã a

Greciei) a raportat, recent, deficitul
bugetar ºi datoria publicã a þã-
rii în 2013 ºi datele revizuite
pânã în 2010.

“Statisticile privind finanþe-
le publice ale Greciei au fost
publicate fãrã rezervãri din
partea Eurostat pentru a opta
oarã consecutiv”, se aratã în
comunicatul Elstat, iar “publicarea
datelor referitoare la deficitul buge-
tar ºi datoria publicã fãrã rezervãri,
începând din noiembrie 2010, de-
monstreazã acceptarea consistentã a
statisticilor Elstat drept statistici care
îndeplinesc integral reglementãrile
din Legea Europeanã ºi standardele
statistice internaþionale”.

La sfârºitul sãptãmânii trecute, o
ºtire Reuters anunþa realizarea unui

obiectiv major pentru Grecia: un
surplus primar la nivelul bugetului
consolidat al statului (n.a. surplusul
primar reprezintã diferenþa pozitivã

dintre venituri ºi cheltuieli,
fãrã includerea în calcul a
cheltuielilor cu dobânzile)

Conform datelor prezentate
de Reuters, surplusul primar a
fost de 0,8% din PIB, rezultat
care deschide calea unor even-
tuale noi reduceri ale datorii-

lor de cãtre creditorii internaþionali.
În urma numeroaselor programe de
bail-out, lista creditorilor este for-
matã acum mai ales din guverne ale
zonei euro.

Ce ar mai fi de spus? La aflarea
veºtii am cântat din frunzã “Oda
bucuriei”, în timp ce familia recita
versurile lui Schiller.

(continuare în pagina 14)

WORLD TRADE CENTERS ASSOCIATION, LA A 45-A ADUNARE GENERALÃ

Ponta vrea piaþã unicã europeanã de energie
ºi acord comercial transatlantic

Þ
ara noastrã susþine propune-
rea premierului polonez Do-
nald Tusk care vizeazã crea-
rea unei pieþe unice a ener-

giei la nivelul UE, dupã cum a de-
clarat, ieri, prim ministrul Victor
Ponta, prezent la cea de-a 45-a adu-
nere generalã a World Trade Cen-
ters Association.

ªeful Guvernului este de pãrere
cã, dupã încheierea alegerilor euro-
parlamentare, este nevoie ca UE sã
decidã de urgenþã înfiinþarea acestei
pieþe, în vederea negocierii, între
Europa ºi Rusia, a unor preþuri unice
la comerþul cu energie.

Totodatã, Victor Ponta considerã
cã trebuie încheiat un acord comer-
cial între SUA ºi UE.

În acest context, premierul opinea-
zã cã este un semn bun faptul cã a
45-a adunare generalã a organizaþii-
lor World Trade Center din lume se
desfãºoarã în capitala noastrã: “Este
un semn cã din ce în ce mai mult Bu-
cureºtiul ºi România sunt pe harta
economicã a Europei ºi a lumii”.

Victor Ponta a precizat cã cele 28
de þãri UE nu trebuie sã negocieze
separat cu Rusia preþul energiei,
întrucât acest lucru înseamnã de fie-
care datã preþuri mai bune sau mai

rele, în funcþie de interesele politice.
Este nevoie ca aceste 28 de þãri euro-
pene sã aibã o singurã politicã referi-
toare la energie, o singurã politicã re-
feritoare la preþurile cu care importã
energie din Rusia, “în felul acesta
fiind un partener mult mai puternic
în relaþia atât de dificilã ºi de compli-
catã - din ce în ce mai dificilã ºi mai
complicatã dupã agresiunea din Cri-
meea - între Europa ºi Rusia”, a con-
chis premierul Ponta, exprimându-ºi
speranþa cã o situaþie de crizã va con-
duce la adoptarea de urgenþã a unei
decizii în vederea încheierii Partene-
riatului Transatlantic pentru Comerþ

si Investiþii (TTIP), având ca rezultat
o piaþã comunã între UE ºi SUA:
“Ne-am exprimat speranþa cã tocmai
aceastã crizã va da un impuls ºi va
conduce la adoptarea unei decizii
pozitive - Acordul Transatlantic de
Investiþii ºi Comerþ - o piaþã comunã
unicã între UE ºi SUA, o iniþiativã pe
care Romînia ºi Guvernul României o
susþin în totalitate ºi care va oferi com-
petitivitate, transparenþã, oportunitãþi
pentru economia româneascã pe care
le amânãm de mult timp“.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 2)

Preºedintele “Rosneft”
ºi vicepremierul rus,
sancþionaþi de SUA
l Statele Unite extind lista persoanelor ºi
companiilor ruseºti supuse interdicþiilor, pe
fondul conflictului cu Ucraina

Statele Unite au decis, ieri, sã
îngheþe active ºi sã impunã
interdicþii la acordarea vize-

lor pentru încã ºapte persoane influ-
ente din Rusia, apropiate preºedin-
telui Vladimir Putin, ca represalii
faþã de acþiunile Moscovei în Ucrai-
na. Printre persoanele sancþionate se
numãrã Igor Secin, preºedintele gi-
gantului petrolier de stat “Rosneft”,
ºi vicepremierul Dmitri Kozak.

În plus, Washingtonul, care consi-
derã cã acþiunile Rusiei în Ucraina
sunt “de provocare”, a sancþionat 17
companii. Statele Unite au informat
cã vor respinge orice licenþã de ex-
port de înaltã tehnologie care ar pu-
tea contribui la capacitãþile militare
ruseºti ºi vor revoca licenþele de ex-
port existente care îndeplinesc

aceste condiþii.
Jay Carney, purtãtor de cuvânt al

Casei Albe, a spus: “Statele Unite au
decis noi acþiuni astãzi (ieri – n.r.), ca
rãspuns la continuarea intervenþiei ile-
gale a Rusiei în Ucraina ºi la acþiunile
sale de provocare ce submineazã de-
mocraþia în þarã ºi ameninþã pacea, se-
curitatea, stabilitatea, suveranitatea ºi
integritatea teritorialã a Ucrainei.
Implicarea Rusiei în violenþele recente
dinestulUcraineieste incontestabilã”.

ALINA VASIESCU

(continuare în pagina 3)

CÃLIN
RECHEA

Rubla a crescut cu 0,4% ieri, la

ora 11.23, pe piaþa din New York,

ajungând la 35,93 unitãþi/dolar.

Acþiunile Fondului
Proprietatea

au scãzut ieri cu

5,21%
(4,2 bani).

Bîlteanu nu mai vrea oamenii lui Iaciu la SIF Muntenia

SIF Banat Criºana ºi preºedin-
tele Dragoº Bîlteanu, care de-
þin cumulat mai mult de 5%

din SIF Muntenia, au cerut ieri con-
vocarea Adunãrii Generale având
pe ordinea de zi revocarea membri-
lor Consiliului Reprezentanþilor
Acþionarilor (CRA) SIF 4 ºi alege-
rea unor noi membri pentru un man-
dat de patru ani.

Actualul Consiliu al Reprezentan-
þilor Acþionarilor (CRA) la SIF4
Muntenia a fost ales în aprilie 2013,

dupã un compromis între omul de
afaceri Gheorghe Iaciu ºi Dragoº
Bîlteanu.

Din actualul Consiliu al Repre-
zentanþilor Acþionarilor fac parte
Daniel Pandele, ªtefan Gioga,
Adrian Andrici, Marcel Gheorghe,
Cãtãlin Mancaº, Alina Ruxandra
Albu (avocat), Aurelian Zaheu (fost
inspector ºef al Inspectoratului de
Poliþie Judeþean Constanþa, pânã în
aprilie 2010), Adrian Victor Prodan
(avocat), Nicolae Mergeani (avo-

cat), Andrei Diaconescu (partener al
casei de consultanþã pentru fuziuni ºi
achiziþii Capital Partners), Marius
Pantea (fost membru CA la SIF Ba-
nat-Criºana). Primii cinci au fost
propuºi de Gheorghe Iaciu atunci
când solicitase revocarea CRA ºi
alegerea unuia nou.

Deciziile din aprilie 2013 au adus
o perioadã de liniºte la SIF Munte-
nia, dupã ce, în iulie 2012, alegerea
unui Consiliu al Reprezentanþilor
Acþionarilor (CRA) a avut loc în plin

scandal, între Gheorghe Iaciu ºi ma-
nagementului SIF Muntenia, într-o
ºedinþã maraton de 33 de ore.

CRA-ul ales în iulie 2012, prezi-
dat de Olimpiu Blãjuþ, a fost susþinut
atunci de un grup de acþionari auto-
intitulaþi “revoluþionari”, coagulaþi
în jurul omului de afaceri Gheorghe
Iaciu, patronul Doraly Afumaþi.
Conflictul s-a aplanat însã dupã ce
SIF1 Banat Criºana a anunþat cã a
ajuns la o înþelegere pentru preluarea
SAI Muntenia Invest. (A.S.)


