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CRITICI LA PROIECTUL DE MODIFICARE LEGISLATIVÃ SUSÞINUT DE BVB

Ceocea calcã pe mândria
lui Sobolewski

l SIF Moldova nu este de acord cu propunerea grupului de lucru iniþiat de BVB privind modificarea
procedurii de participare ºi vot la AGA l SIF2 propune prag de 33% la burse, iar ca pragul la
SIF-uri sã fie stabilit de acþionari

S
IF Moldova susþine menþi-
nerea actualelor proceduri
privind modalitãþile de par-
ticipare ºi proceduri de vot

în Adunãrile Generale, nefiind de
acord cu propunerile Grupului de lu-
cru Pieþe de Capital (din cadrul Coa-
liþiei pentru Dezvoltarea României)
din documentul “Great Barriers
Shift”, potrivit unei adrese transmise
de SIF2 cãtre Autoritatea de Supra-
veghere Financiarã (ASF).

Grupul de specialiºti care s-a ocu-
pat cu identificarea a opt bariere care
stãteau în cale dezvoltãrii pieþei de

capital propusese ca acþionarii sã
poatã participa ºi vota în adunarea
generalã prin reprezentare, în baza
unei împuterniciri.

Potrivit propunerii de modificare a
legii societãþilor comerciale prezen-
tatã de Grupul de lucru, împuternici-
rea poate fi de mai multe tipuri. De
exemplu “împuternicire generalã” ar
putea fi datã în vederea exercitãrii a
unora sau a tuturor drepturilor pe care
le deþine acþionarul în adunarea gene-
ralã, limitatã sau nu în timp, valabilã
pentru una sau mai multe societãþi.

Grupul de lucru motiveazã propu-

nerea prin faptul cã emiterea unei
împuterniciri pentru fiecare adunare
generalã implicã timp ºi costuri su-
plimentare ºi îngrãdeºte totodatã po-
sibilitatea acþionarilor de a reacþiona
în funcþie de schimbãrile de moment
intervenite în cadrul adunãrii gene-
rale a acþionarilor, ceea ce încalcã
Directiva 2007/36/CE.

SIF Moldova arãtã însã cã textul
directivei europene este utilizat trun-
chiat, contrar spiritului Directivei:
Directiva 2007/36/CE utilizeazã sin-
tagma de «Votul prin reprezentare»
ºi precizeazã explicit: «reprezentan-

tul ar trebui deci obligat sã respecte
toate eventualele instrucþiuni primite
de la acþionar, iar statele membre ar
trebui sã poatã institui mãsuri adec-
vate în vederea garantãrii faptului cã
reprezentantul nu urmãreºte alte in-
terese decât cele ale acþionarului».

SIF Moldova susþine cã procura
specialã trebuie sã fie acordatã pen-
tru fiecare adunare generalã ºi trebu-
ie sã cuprindã opþiunile de vot pentru
fiecare punct de pe ordinea de zi.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 13)

Banca Angliei menþine
dobânda cheie la nivelul
minim record

Banca Angliei a decis, ieri, sã
menþinã dobânda de politicã mone-
tarã la nivelul minim record de 0,5%,
pãstrând totodatã nivelul programu-
lui de achiziþii de obligaþiuni, pe fon-
dul semnelor de redresare economi-
cã. Prin acest program, banca a pom-
pat 375 de miliarde lire sterline (600
miliarde dolari) în economie, în ulti-
mii cinci ani.

Decizia bãncii a fost anticipatã de
analiºti.

Economiabritanicãacrescutcu0,8%
în primul trimestru din 2014, compara-
tiv cu ultimele trei luni din 2013.

ªomajul din Grecia
continuã sã scadã

Rata ºomajului din Grecia a scã-
zut în februarie, pentru a patra lunã
consecutiv, dupã ce, în 2013, atingea
un vârf de aproape 28%.

Conform datelor Elstat, ºomajul
din Grecia a fost de 26,7% în februa-
rie, faþã de 27,2% în ianuarie, respec-
tiv 27,5% în decembrie. Dar, rata
ºomajului elen rãmâne cea mai ridi-
catã din Europa. Totodatã, condiþiile
de pe piaþa muncii continuã sã fie di-
ficile pentru tineri. În rândul celor cu
vârsta între 15 ºi 24 de ani, rata ºoma-
jului a fost de 56,8% în februarie.

Potrivit Comisiei Europene, rata
ºomajului din Grecia va ajunge la
26%, de la 27,3% în 2013. (V.R.)
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Transelectrica, în iureºul
schimbãrilor din directorat

Transportatorul naþional de electri-
citate Transelectrica SA trece iar prin
iureºul schimbãrilor directoratului, în
urma demisiei lui Gabriel Mustea ºi a
revocãrii lui Mihãiþã Boangiu.

În locul acestora, Consiliul de Su-
praveghere Transelectrica i-a numit,
ieri, pe Octavian Lohan ºi pe Gheor-
ghe Cristian Viºan.

Surse din companie ne-au spus,
însã, cã în Directorat ar putea avea
loc mai multe schimbãri ºi cã favori-
þii pentru noile numiri ar fi Toni Teau
ºi Cornel Soroceanu, din actualul di-
rectorat urmând sã rãmânã doar Ci-
prian Diaconu.

Conform surselor noastre, schim-
barea directoratului Transelectrica
ar fi determinatã de transferul com-
paniei de la Ministerul Finanþelor la
Secretariatul General al Guvernului,
respectiv în subordinea directã a lui

Victor Ponta.
Existã voci care susþin cã rezulta-

tele financiare foarte bune ale Tran-
selectrica de anul trecut i-ar proteja
pe actualii directori de febra schim-
bãrilor electorale, dar sunt ºi opinii
conform cãrora membrii directora-
tului ar fi nemulþumiþi de faptul cã nu
le-a fost stabilit nici pânã acum bo-
nusul variabil ºi planul de manage-
ment.

Prin Transelectrica circulã ºi va-
rianta conform cãreia Consiliul de
Supraveghere ºi Directoratul nu s-ar
înþelege de fapt asupra planului de
management.

Actualii membrii ai Directoratului
Transelectrica au fost numiþi de fostul
ministru al Finanþelor Daniel Chiþo-
iu, în baza ordonanþei privind guver-
nanþa corporativã în companiile de
stat. (A.T.)

GUVERNATORUL BNR MUGUR ISÃRESCU:

“Impactul crizei din Ucraina
asupra noastrã este încã incert”

Impacul crizei din Ucraina asu-
pra economiei noastre este încã
incert, potrivit Guvernatorului

Bãncii Naþionale a României (BNR)
Mugur Isãrescu.

Acesta a precizat,
ieri, în cadrul unei
conferinþe de presã,
cã Banca Centralã a
introdus pentru pri-
ma datã termenul de
“incertitudine” în ba-
lanþa riscurilor care
privesc volatilitatea
fluxurilor de capital spre econo-
miile emergente, în contextul
evoluþiilor geopolitice ºi regiona-
le, al continuãrii procesului de
dez in te rmedie re f inanc ia rã
transfrontalierã ºi al posibilelor
ajustãri ale conduitelor politicii

monetare de cãtre principalele
bãnci centrale.

Guvernatorul BNR a spus cã nu ob-
servã influenþe negative pe curs ca ur-

mareaevenimentelordin
Ucraina, subliniind cã,
dimpotrivã, au intrat ca-
pitaluri în România: “Sã
nu credeþi cã vrea BNR
sã aprecieze cursul, sau
cel puþin nu eu. Nu sunt
convins cã avem funda-
mente atât de solide ºi
exporturile produc atât

de bine. Cursul e determinat de piaþã,
nu de ce vrea guvernatorul. El se apre-
ciazã chiar acum ºi dincolo se trage cu
mitraliera”.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 15)

Banca Italo Romena
devine Veneto Banca
l Paolo Mariani: “Pentru o relansare corectã,
este nevoie ºi de activitate comercialã susþinutã,
nu numai de curãþarea bilanþului”

(Interviu cu domnul Paolo Mariani,
directorul general al Bãncii Italo Romena)

Reporter: Sucursala
Bucureºti a Bãncii Italo
Romena va deveni din
aceastã lunã Sucursala
Bucureºti a Veneto
Banca. Pe piaþa
româneascã, Banca Ita-
lo Romena este deja un
brand renumit. Cum
credeþi cã vor primi
clienþii noua identitate
a bãncii, în condiþiile în
care ºtim cã un brand se construieºte
foarte greu ºi în foarte mult timp?

Paolo Mariani: Banca Italo Ro-
mena este un brand istoric ºi, cu si-
guranþã, are o valoare. Considerãm,
însã, cã orice brand are istoria lui
care se poate încheia ca sã fie înlocu-
itã cu povestea altui brand, în cazul
nostru - Veneto Banca.

Deja în filialele noastre din Croa-
þia ºi Albania lucrãm cu brandul Ve-
neto Banca, iar analiºtii financiari
internaþionali ne cunosc sub acest
nume.

Considerãm cã ºi pen-
tru România - care este
principala piaþã externã
din afara Italiei pentru Ve-
neto Banca - este corect sã
folosim acest brand cu o
valoare ºi notorietate
mari.

Prin aceastã fuziune
intenþionãm sã ne con-
solidãm poziþia pe piaþa
româneascã ºi sã fim

mai eficienþi, sub un brand recuno-
scut la nivel european, beneficiind
de un patrimoniu important cum
este cel al Veneto Banca, men-
þinându-ne însã aceleaºi structuri
operative.

În timp ce alte bãnci intenþioneazã
sã iasã de pe piaþã, noi suntem
într-un fel în contra-tendinþã pentru
cã, prin aceastã fuziune, ne întãrim
prezenþa în piaþa româneascã.

ANCUÞA STANCIU

(continuare în pagina 5)

EXCLUSIVITATE - BURSA CONSTRUCÞIILOR

Turnul Regatului din Arabia Sauditã -
cea mai înaltã clãdire din lume

Golful face încã un pas cãtre
cer. Alãturi de alte binecu-
noscute clãdiri moderne

simbolice – hotelul Burj Al Arab ºi
turnul Burj Khalifa din Dubai, tur-
nul Aspire din Doha sau Hotelul
Torþã, turnul Al Hamra din Kuweit
ºi alþi zgârie-nori deja simbolici
pentru arhitectura din zona Golfului
- o nouã dovadã a mãiestriei umane
îºi face apariþia: Turnul Regatului,
aflat în construcþie la Jeddah, în
Arabia Sauditã.

La 21 februa-
rie 2013, firma
sauditã Jeddah
Economic Com-
pany (JEC)
anunþa cã pro-
iectul de con-
struire a ceea ce
va fi cea mai
înaltã clãdire
din lume, Tur-
nul Regatului,
de 1001 m, a
fost câºtigat de
consorþiul for-
mat de firmele
britanice EC Harris ºi
Mace. Turnul va fi construit pe o su-
prafaþã de 85000 mp în Obhor, la
nord de Jeddah, în Arabia Sauditã, ºi
va fi cu 182 de metri mai înaltã decât
actuala cea mai înaltã clãdire din
lume, Burj Khalifa din Dubai, de 828
m. Proiectul are valoare de 780 mi-
lioare lire sterline (1,2 miliarde de
dolari) ºi este preconizat sã fie finali-
zat în 2018. În plus, va crea sute de
locuri de muncã în Arabia Sauditã.

La 23 aprilie, Mounib Hammoud,
directorul general al Jeddah Econo-
mic Company, oferind informaþii de-

spre stadiul lucrãrii în cadrul unei
conferinþe de presã la Jeddah, anunþa
cã s-a încheiat operaþiunea de im-
plantare a stâlpilor de susþinere, care
a durat 12 luni, ºi deja au început lu-
crãrile deasupra solului. Cu o supra-
faþã de 530.000 mp, Turnul Regatu-
lui va include un hotel Four Seasons
de 5 stele, apartamente aparþinând
complexului Four Seasons, spaþii de
birouri, precum ºi un observator am-
plasat la 157 m, o înãlþime mai mare

decât actuala
platformã de ob-
servare din Burj
Khalifa care se
aflã la 124 m înãl-
þime. Va avea 167
etaje deasupra so-
lului ºi 4 niveluri
la subsol, 200 ca-
mere de hotel, 530
apartamente ºi
3190 locuri de
parcare.

Turnul Regatului
va constitui punctul
central al complexu-
lui Kingdom City,
planificat sã fie con-
struit de firma saudi-

tã Jeddah Economic Company -
JEC, ºi va avea o valoare de 20 mi-
liarde de dolari. Complexul se va
întinde pe o suprafaþã de 5,3 milioa-
ne mp ºi va include în final spaþii re-
zidenþiale, comerciale, hoteluri, bi-
rouri, instituþii de învãþãmânt, pre-
cum ºi amenajãri de ape ºi fântâni.

Ideea de a construi cea mai înaltã
clãdire din lume în Jeddah îi aparþi-
ne Alteþei Sale Prinþul Al Waleed
bin Talal Bin Abdulaziz Alsaud.
Proiectul oferã o priveliºte asupra

întregului Regat al Arabiei Saudite
ºi mai ales asupra oraºului Jeddah.
Prinþul Al Waleed bin Talal, nepotul
Regelui Abdul-Aziz Alsaud, pri-
mul conducãtor al Arabiei Saudite,
s-a implicat direct în conceperea
proiectului ºi a ales firma de proiec-
tare.

Proiectul Turnul Regatului a fost
realizat de firma Adrian Smith +
Gordon Gill Architecture (AS+GG)
din Chicago, care a fost contractatã
în acest scop în 2011.

MARCELA GANEA,

reprezentant local al

agenþiei de presã a EAU

Citiþi, în pagina 2,
noutãþi ºi tendinþe de pe piaþa
construcþiilor, pe care le puteþi

gãsi în al treilea numãr al revistei
BURSA CONSTRUCÞIILOR.

Banca Italo Romena, care opereazã pe piaþa din România prin Sucursala Bucu-
reºti din anul 1997, va deveni din 26 mai, Sucursala Bucureºti a Veneto Ban-
ca, instituþie de drept italian aflatã la conducerea Grupului Veneto Banca. Ca
urmare a fuziunii dintre bãncile de drept italian Veneto Banca s.c.p.a. ºi Banca
Italo Romena S.p.A., prin absorbþia celei din urmã de cãtre prima, Sucursala
Bucureºti a Bãncii Italo Romena îºi va schimba denumirea în Sucursala Bucu-
reºti a Veneto Banca, adoptând brandul ºi identitatea vizualã a bãncii-mamã.
Domnul Paolo Mariani, directorul general al Bãncii Italo Romena, a avut amabi-
litatea sã ne acorde un interviu în care ne-a povestit despre redefinirea identi-
tãþii bãncii pe care o conduce, dar ºi despre rezultatele acesteia.

Comunitatea pieþei de capital tace deºi,
de douã luni, a fost înaintat primului mi-
nistru un proiect de modificare a legisla-

þiei, venit, cel puþin oficial, din partea lui
Ludwik Sobolewski, a lui Florin Pogo-
naru ºi a lui Steven van Groningen, uniþi

ca ºefi într-o asociaþie autointitulatã
“Pentru Dezvoltarea României”.
Proiectul a fost precedat de un mate-
rial lansat de Bursa de Valori Bucureºti
privitor la aºa-numitele “cele 8 barie-
re” care stau în calea dezvoltãrii tran-
zacþiilor bursiere, despre care s-a ºop-
tit cã reprezintã o selecþie a dificultãþi-
lor pe care le întâmpinã investitorii
strãini, elimininându-le pe acelea în
care ar fi fost interesaþi investitorii au-
tohtoni sã fie înlãturate.
Totuºi, o criticã publicã a acestui do-
cument nu a fost formulatã.
Cu o acceleraþie uimitoare, ilustrând
faptul cã, aºa cum el însuºi o susþine,
Ludwik Sobolewski lucreazã ºi în
week-enduri, a fost întocmit un pro-
iect de modificare a legii 297 a pieþei
de capital ºi 31 a societãþilor comer-
ciale, cu intenþia sã elimine “cele 8 ba-
riere”. Proiectul este masiv ºi ilustrea-

zã o muncã ce nu poate fi prestatã în
week-end, ci presupune contribuþia
unui grup de specialiºti care, de altfel,
este cunoscut în piaþa de capital.
În mod normal, o iniþiativã de modifi-
care legislativã este justificatã când în
spatele ei se gãseºte o strategie de
dezvoltare a pieþei, dar toatã lumea
din piaþa de capital ºtie, de altfel ºi au-
torii “barierelor” au spus-o, cã acel do-
cument nu reprezintã o strategie de
dezvoltare, ci doar observaþii
punctuale care sã amelioreze cadrul de
desfãºurare a tranzacþiilor.
În pofida acestei inadvertenþe, nimeni
nu s-a încumetat sã ia proiectul de
modificare legislativã la puricat, pânã
acum.
Costel Ceocea, preºedintele SIF2
Moldova, sfâºie aceastã delãsare. În
materialul de mai jos, Costel Ceocea
criticã propunerea.


