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Lupta dintre Pogonaru
ºi Ciurezu, câºtigatã de Bîlteanu
l Profitul SIF Oltenia rãmâne nerepartizat, deocamdatã l Picaj de 7% pentru titlurile SIF5

T
udor Ciurezu, preºedintele
SIF Oltenia, pare sã fi
câºtigat prima bãtãlie în
conflictul cu omul de afa-

ceri Florin Pogonaru, dupã cum in-
terpreteazã unii investitori rezultate-
le Adunãrii Generale de ieri, unde nu
a fost aprobatã niciuna dintre varian-
tele propuse de dividend, iar profitul
de anul trecut a rãmas nerepartizat.

Astfel, încercarea omului de afa-
ceri Gheorghe Iaciu ºi a fondurilor
ING sã obþinã un dividend mai mare
de la SIF Oltenia (0,21 lei/acþiune,
faþã de 0,16 lei/acþiune, propus de
conducere), s-a dovedit o miºcare
greºitã, întrucât a dispersat acþionarii
între cele douã dividende propuse,
astfel cã niciunul dintre ele nu a întru-
nit majoritatea voturilor, în AGA.

Aceastã situaþie îi convine lui Tu-
dor Ciurezu, lãsând banii în compa-
nie, însã voci din piaþã se aºteaptã ca
lucrurile sã nu rãmânã aºa. Cel mai
probabil, distribuirea profitului va fi
discutatã, din nou, la o Adunare Ge-
neralã viitoare, susþin surse din piaþã.

Unii considerã cã tandemul SIF1
Banat Criºana ºi SIF2 Moldova, care
au controlat câte 5% din drepturile
de vot, ar fi negociat rezultatul AGA.
Dividendul zero este “marcã înre-
gistratã” SIF1 Banat Criºana, iar unii
spun cã Dragoº Bîlteanu nu s-a dezis
de aceastã practicã ºi ar fi respins
propunerile de dividend. SIF Mol-
dova ar fi ajutat la dispersia voturi-
lor, punând 5% pentru dividendul

mai mic ºi lãsând în offside grupul
susþinãtor al dividendului mai mare,
din care ar fi fãcut parte ºi Florin Po-
gonaru, alãturi de BCR.

Ulterior anunþãrii rezultatului
AGA,acþiunileSIFOlteniaaupicat cu
aproximativ 7%, la 1,755 lei/unitate.

Când doi se ceartã, câºtigã Dragoº
Bîlteanu (preºedintele SIF1 Banat
Criºana) - pare sã fie regula la
SIF-uri, în ultima perioadã, iar rezul-
tatele AGA de ieri aratã cã SIF Olte-
nia ar fi intrat în club sau cel puþin cã
nu mai are mult pânã acolo.

Precedentul a fost stabilit la SIF
Muntenia, unde SIF1 ºi-a întins in-
fluenþa dupã ce a aplanat conflictul
dintre omul de afaceri Gheorghe Ia-
ciu ºi directorul general al SAI Mu-
nitenia Gabriel Filimon.

Acþionarii SIF Oltenia l-au votat

pentru funcþia de administrator pe
Victor Cãpitanu, pe locul rãmas va-
cant dupã alegerile precedente. Cã-
pitanu a depus singura candidaturã
pentru acestã poziþie.

Conflictul dintre Tudor Ciurezu ºi
Florin Pogonaru a ieºit la ivealã, în
luna februarie, când, în public,
preºedintele SIF5 a purtat o contro-
versã cu Ana Bobircã, colega sa din
Consiliul de Administraþie. Mãrul
discordiei ar fi fost pachetul de 6%
din BCR, deþinut de SIF Oltenia.

Ana Bobircã ºi alþi doi admi-
nistratori 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

Consiliul de Administraþie (CA),
însã unii investitori din piaþã se
aºteaptã ca, la respectiva Adunare,
acþionarii sã facã alegeri pentru
întreaga conducere. Rãmâne de vã-
zut dacã, atunci, acþionarii vor cere ºi
rediscutarea repartizãrii profitului.

Înainte de AGA, Autoritatea de
Supraveghere Financiarã a identifi-
cat trei grupuri concertate la SIF
Oltenia, care au depãºit deþinerea le-
galã de 5%, respectiv SIF Ba-
nat-Criºana, SIF Moldova ºi ING.

ASF nu a mai concertat grupul
BCR-Erste, care are o deþinere de
8,78% din SIF Oltenia, pe baza unei
decizii a instanþei, care a anulat con-
certarea dispusã de Comisia Naþiona-
lã a Valorilor Mobiliare, anul trecut.

ADINA ARDELEANU

EXCLUSIVITATE PENTRU ROMÂNIA - STUDIU FMI

Europa Centralã, de Est ºi Sud-Est: Cum protejãm redresarea,
pe fondul retragerii valului de lichiditate globalã

Î
n zorii revigorãrii Zonei Euro,
creºterea economicã prinde
din ce în ce mai

m u l t ã p u t e r e î n
majoritatea þãrilor
din Europa Centra-
lã, de Est ºi Sud-Est
(ECESE). Cu excep-
þia celor mai mari economii - Rusia
ºi Turcia - conform celui mai recent
raport al FMI, Regional Eco-

nomic Issues creºterea în re-
giune se va situa la 2,3 la sutã
în anul 2014, ceea ce înseam-
nã o ratã de creºtere aproape
dublã comparativ cu anul pre-
cedent. În mod sigur, aceasta
este o veste bunã.

Cu toate acestea, perspec-
tiva este umbritã de o
constelaþie neobiºnuitã de
riscuri. Tensiunile geopoli-
tice care înconjoarã Rusia ºi
Ucraina, condiþiile financia-
re globale care aduc mai

multe provocãri pe mãsurã ce poli-
tica monetarã se normalizeazã, în

economiile avansa-
te, precum ºi posibi-
litatea prelungirii
creºterii reduse în
Zona Euro, ar putea
influenþa decisiv

perspectivele de creºtere din regiu-
ne. Pe fondul nervozitãþii pieþelor

ca rãspuns la intensificarea restric-
þiilor bãncii centrale americane,
ieºirile de fonduri de portofoliu din
regiune (fãrã Rusia ºi Turcia)
depãºesc intrãrile de fonduri, în tri-
mestrul 3 al anului 2013 - lucru
care se întâmplã pentru prima datã
din 2009. Acesta ar fi putut fi un
semnal de alarmã anunþând posibi-
litatea ca, pentru þãrile ECESE,

drumul cãtre normalizarea politicii
monetare sã fie unul accidentat.

Cât de vulnerabilã este regiunea
la condiþiile externe restrictive?

Regiunea prezintã o mare di-
versitate, prin cele 22 de þãri -
Albania, Belarus, Bosnia ºi Herþe-
govina, Bulgaria, Croaþia, Cehia,
Estonia, Ungaria, Kosovo, Letonia,
Lituania, Macedonia, Moldova,

Muntenegru, Polonia, România,
Rusia, Serbia, Slovacia, Slovenia,
Turcia ºi Ucraina.

În majoritatea acestor þãri, po-
ziþia contului curent s-a îmbunã-
tãþit foarte mult din 2007, însã
multe au încã un stoc mare de da-
torie externã ºi necesitãþi mari de
refinanþare. De asemenea, unele
dintre ele s-au împrumutat din ce în
ce mai mult în valutã, de la creditori
nerezidenþi, ceea ce le expune la
fluctuaþiile valutare ºi schimbãrile
bruºte de apetit ale investitorilor
strãini, aºa cum s-a întâmplat în mod
vizibil în mai ºi iunie anul trecut, dar
ºi în luna ianuarie a acestui an.

(continuare în pagina 15)

BVB nu vrea
sã mai suspende
acþiunile de la
tranzacþionare
în ziua AGA

Bursa de Valori Bucureºti doreºte
eliminarea suspendãrii obligatorii a
tranzacþionarii în data desfaºurãrii
Adunãrilor Generale ale Acþionari-
lor emitenþilor, potrivit unui docu-
ment care conþine propuneri de mo-
dificare a Codului Bursei.

BVB aratã cã mãsurile vizate au
ca scop creºterea vizibilitãþii emiten-
þilor, a lichiditãþii ºi, astfel, trecerea
la statutul de piaþã emergentã.

BVB mai doreºte eliminarea celor
douã zile fãrã tranzacþii înainte de
începerea tranzacþionarii drepturilor
ºi introducerea posibilitãþii de a pri-
mi rapoarte curente în timpul ºedin-
þei de tranzacþionare.

Mãsura suspendãrii tranzacþionã-
rii în timpul Adunãrilor Generale a
fost motivatã, la momentul adoptãrii
sale, cu faptul cã este un eveniment
semnificativ ºi cã trebuie lãsat un rã-
gaz întregii pieþe ca sã asimileze în
mod egal informaþia privind decizii-
le de acolo.

Existã o serie de cutume ale pieþei
doborâte de un “suflu înnoitor”, deºi
normele corespunzãtoare au fost
adoptate, la vremea lor, sub raþiuni
temeinice.

Astãzi, ni se spune cã acele motive
sunt false ºi cãpealtepieþeexistãoaltã
practicã. Este de presupus cã mâine le
vom modifca pentru cã, pe alte pieþe,
existã, din nou, o altã practicã.

Este de reamintit cã practicile pe
diversele pieþe nu sunt uniforme,
astfel cã, în sistemul prin care ne
luãm dupã unul ºi dupã altul, vom
putea avea mereu alte proceduri,
dupã cum bate vântul în acþionariatul
Bursei. (A.A.)

(continuare în pagina 3)

Horia Ciorcilã, reales preºedinte
al Bãncii Transilvania

Horia Ciorcilã
a fost recon-
firmat în po-

ziþia de preºedinte al
Consiliului de Admi-
nistraþie (CA) al Bãn-
cii Transilvania, dupã
ce acþionarii i-au rea-
les, marþi, pe cinci
dintre membrii CA ºi
au votat numirea a
doi noi membri, odatã cu aproba-
rea capitalizãrii profitului din
2013 ºi a bugetului pe acest an.

Acþionarii au aprobat un nou man-
dat în CA pentru Horia Ciorcilã, ales
ulterior preºedinte CA, Roberto Mar-
co Marzanati - vicepreºedinte, Radu
Palagheanu - membru, Costel Ceocea
- membru ºi Vasile Puºcas - membru ºi

au numit doi noi membri
- Thomas Grasse (Ban-
kakademie Frankfurt -
Business School of Fi-
nance and Management
– Bachelor in Banking)
ºi Ivo Gueroguiev (ma-
ster of science in Inter-
national Business - Uni-
versity of National and
World Economy, MBA-

University of Alberta).
Amai candidat pentru o poziþie de

membru ºi Carmen Retegan, care a
fãcut parte din Consiliul de Admini-
straþie al Bãncii Transilvania (TLV)
din 2010 pânã în prezent.

ALEXANDRU SÂRBU

(continuare în pagina 3)

Banca Mondialã ajutã bãncile româneºti
sã-ºi cureþe bilanþurile
l IFC investeºte 20 milioane euro în achiziþia de credite neperformante în
Europa Centralã ºi de Est l Florin Cîþu: “Sectorul bancar nu se poate
restructura, fãrã asumarea pierderilor”l Bãncile se aºteaptã la îmbunãtãþirea
rezultatelor financiare

Sectorul bancar din þara noastrã
a fost, ieri, atât sursã, cât ºi re-
cipient al unor mesaje poziti-

ve, cu privire la evoluþia indicatorilor
financiari în perioada urmãtoare.

În timp ce instituþiile de credit din
þara noastrã erau ocupate sã transmitã
veºti bune economiei reale, Banca
Mondialã fãcea public un demers
menit sã reducã povara creditelor ne-
performante (Non-Performing Loans
- NPL) asupra grupurilor financiare

din Europa Centralã ºi de Est (ECE).
International Financial Corpo-

ration (IFC), divizia de investiþii a
acesteia, a anunþat, ieri, cã a semnat
cu APS Holding, companie cehã
specializatã în administrarea crean-
þelor cu probleme, un acord menit sã
asigure cumpãrarea de portofolii de
NPL din regiune.

ALEXANDRU SÂRBU

(continuare în pagina 2)

REZA MOGHADAM,
AASIM M. HUSAIN

ºi ANNA ILYINA

Reza Moghadam este Director FMI De-

partamentul Europa, Aasim M. Husain

este Director Adjunct, Departamentul

Europa, iar Anna Ilyina este Consilier,

Departamentul Europa.

Renunþarea la „coºul” de gaze,
cale liberã pentru „bãieþii deºtepþi”
l ANRE vrea sã vinã cu reglementãri prin care
sã previnã acest risc

Autoritãþile susþin cã nu mai
pot impune consumatorilor
industriali cât gaz intern sã

consume ºi cât sã importe, odatã cu
liberalizarea completã a pieþei. Mã-
sura, care presupune renunþarea la
stabilirea lunarã a „coºului” de gaze,
prezintã marele risc ca producþia in-
ternã, mai ieftinã decât importurile,
sã fie acaparatã de câþiva operatori
puternici, conform unor surse din
piaþã.

Sursele noastre afirmã: „Coºul de
gaze este stabilit lunar de ANRE.
Consumatorii de gaze vor predictibi-
litate ºi cer eliminarea acestui sistem

de impunere a cotelor din producþie
internã ºi de importuri. Dar existã
riscul real ca unii operatori puternici
sã acapareze gazul intern pe o pe-
rioadã lungã de timp, iar consumato-
rii sã fie nevoiþi sã cumpere o canti-
tate foarte mare de gaze de import,
care sunt mai scumpe. De aceea, eli-
minarea coºului trebuie fãcutã odatã
cu mãsuri de transparentizate com-
pletã a pieþei libere, în care sã fie ac-
ces nediscriminatoriu la producþia
internã”.

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 15)
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Dan Voiculescu a ratat o achitare
cu surle ºi trâmbiþe
l Voiculescu atacã: “Lupta mea politicã cu Bãsescu
Traian a antrenat suferinþe pentru oameni fãrã vinã”
l Pronunþarea în cazul excepþiilor ridicate în dosarul
ICA, în 13 mai

Procurorii DNA au ºocat ieri,
din nou, scena politicã ºi me-
diaticã, “sãltându-l” pe jude-

cãtorul Stan Mustaþã, pe care îl acu-
zã de luare de mitã. Magistratul tre-
buia sã judece ieri, împreunã cu un
coleg, apelurile formulate în dosarul
în care Dan Voiculescu, Gheorghe
Mencinicopschi ºi alte unsprezece
persoane sunt acuzate de fapte de
corupþie privind modul de privatiza-

re a Institutului de Cercetãri Ali-
mentare (ICA).

La intrarea în DNA, Stan Mustaþã
a precizat cã procurorii susþin cã un
prieten de-al sãu s-ar fi întâlnit cu un
prieten al lui Dan Voiculescu, pentru
a fi datã o soluþie favorabilã în dosa-
rul ICA.

IOANA POPA

(continuare în pagina 3)


