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DUPÃ DESCINDERILE PROCURORILOR LA 49 DE SEDII

VIG a început
un proces de verificare

internã la Omniasig
l “Pe baza numãrului de documente care au fost ridicate, nu poate fi trasã
o concluzie cu privire la numãrul de poliþe care sunt verificate (în jur de
câteva mii)”, considerã reprezentanþii VIG

Întrebare: În condiþiile în care
Omniasig este parte a grupului
VIG, cum vã explicaþi cã a fost po-
sibilã falsificarea poliþelor de asi-
gurare de locuinþe la un nivel atât
de rãspândit (1 milion de documen-
te, ridicate de procurori în 49 de se-
dii)?

Rãspuns: Investigaþia derulatã
de procurori a fost declanºatã de
suspiciuni care sunt încã în curs de
verificare. Este cert însã cã, pe
baza numãrului de documente
care au fost ridicate, nu poate fi
trasã o concluzie cu privire la nu-
mãrul de poliþe care sunt verificate

(în jur de câteva mii). Sprijinim pe
deplin eforturile procurorilor ºi
am început în acelaºi timp ºi un
proces de verificare internã. Va ru-
gãm sã înþelegeþi însã cã aceste in-
vestigaþii sunt încã în curs de des-
fãºurare.

Întrebare: Ce mãsuri interne va
adopta VIG, pentru ca astfel de ac-
þiuni sã nu mai aibã loc în cadrul
societãþilor pe care le deþine în
România?

A consemnat
ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 3)

Portugalia iese din
bailout cu o datorie
de 214 miliarde euro

Portugalia a ieºit sâmbãtã din pro-
gramul internaþional de bailout (sal-
vare), dupã modelul Irlandei, care nu
a dorit sã recurgã ulterior la un acord
de siguranþã sau de tip preventiv.

În prezent, datoria Portugaliei este
de 214 miliarde euro (293 miliarde
dolari), a treia din zona euro ca pro-
cent din PIB. Totodatã, PIB-ul þãrii
este cu aproape 4 procente mai mic
faþã de 2010 – un an înainte ca gu-
vernul sã solicite finanþare interna-
þionalã. Costul de împrumut al þãrii
(randamentul titlurilor de stat cu ma-
turitatea la zece ani) este de aproape
douã ori mai mare decât cel al Fran-
þei, iar cele trei agenþii majore de ra-
ting acordã Portugaliei calificativ
“non-investment”.

“Vor urma douã sau trei decenii
dificile pentru stat, care va trebui sã
scape de povara datoriei. Datoria
este sustenabilã, dar apãsãtoare”, de-
clarã, potrivit Bloomberg, Diogo Te-
ixeira, director executiv al “Optimi-
ze Investment Partners” din Lisabo-
na, care are în administrare active de
87 milioane de euro, printre care
datorii guvernamentale portugheze.

Economia Portugaliei a scãzut cu
1,4% anul trecut, iar pentru anul cu-
rent, Guvernul de la Lisabona aºtea-
ptã un avans de 1,2%.

V.R.

Un client acuzã XTB România cã i-a
anulat pe nedrept o serie de tranzacþii
l Intermediarul spune cã nu poate dezvãlui nicio informaþie cu privire la
clienþi l În loc sã arbitreze situaþia, ASF i-a prezentat clientului poziþia XTB
ºi i-a recomandat sã “manifeste un rol activ în protejarea propriilor interese”

U
n client al XTB Româ-
nia acuzã brokerul cã i-a
anulat nejustificat o se-
rie de tranzacþii încheia-

te cu un profit substanþial, sub pre-
textul cã ar fi fost fãcute la preþuri
eronate.

Compania susþine, însã, cã tran-
zacþiile revocate au avut la bazã pre-
vederi din “Regulamentul cu privire
la prestarea de servicii constând în
executarea ordinelor de cumpãrare
sau de vânzare a drepturilor de pro-

prietate, mentenanþa conturilor pen-
tru drepturile de proprietate ºi a con-
turilor de numerar de cãtre X-Trade
Brokers DM SA”, potrivit unei scri-
sori transmisã de ASF clientului,
care citeazã poziþia brokerului.

Clientul respectiv ne-a relatat:
“Sunt client XTB din 2010. În 2013,
la începutul anului, am mai avut
câºtiguri de câteva sute de mii de lei,
dar ºi pierderi pe mãsurã pe perechea
EUR/CHF.

În septembrie 2013, am fãcut, în

cursul unei zile de luni, de dimineaþa
pânã seara, în peste 23 de momente
diferite ale zilei, tranzacþii pe pere-
chea Euro/RON.

Ulterior, compania mi-a anulat 63
de tranzacþii motivând cã au fost exe-
cutate sistematic în preþuri eronate.
Profitul înregistrat în situaþiile zilnicea
fost de 327.000 lei, însã tranzacþiile
anulate au însumat 320.000 lei”.

ADINA ARDELEANU
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SE ÎNMULÞESC STUDIILE CARE TRAG SEMNALE DE ALARMÃ

Exploatarea gazelor de ºist din SUA - o
haiducie
l Impactul fracturãrii hidraulice, necunoscut pentru cã nimeni nu s-a
preocupat sã-l cerceteze

Tot mai multe studii ºtiinþifi-
ce indicã riscurile exploatã-
rii gazelor de ºist, în care

SUA este campioanã, ºi semna-
leazã lipsa de preocupare în a
cerceta efectele fracturãrii hi-
draulice.

SUA a început exploatarea
masivã a gazelor de ºist fãrã sã fi
realizat niciun studiu de impact
asupra mediului, aratã o cerceta-
re ºtiinþificã amãnunþitã realizatã
ºi publicatã recent de Consiliul
Academiilor din Canada.

Documentul concluzioneazã:
„Nu a fost realizatã aproape nicio
monitorizare prin care sã poatã fi
evaluat riscul contaminãrii solului ºi
apei cu substanþele injectate ºi cu
metan în urma fracturãrii hidraulice,
a forajelor inadecvate ºi a dezafectã-

rii sondelor. Principalele îngrijorãri
sunt legate de calitatea apei subtera-
ne, riscul emisiilor toxice precum

cele de metan, microcutremure loca-
le, distrugerea solului ºi efectele asu-
pra sãnãtãþii oamenilor”.

Specialiºtii canadieni susþin cã
deja sunt în producþie mai multe zeci

de mii de sonde pentru exploatarea
gazelor de ºist în America de Nord,
iar în Canada aceste resurse necon-

venþionale sunt exploatate în
Alberta ºi British Columbia, pre-
cum ºi în alte zone din Canada
precum Noua Scoþie.

Cercetarea, realizatã la solicita-
rea Environment Canada, mai in-
dicã faptul cã scurgerile de gaze
din cauza puþurilor greºit forate,
sau a deteriorãrii cimentului son-
delor sunt o problemã general cu-
noscutã a exploatãrii gazelor de
ºist ºi rãmasã nerezolvatã: „Aces-

te scurgeri sunt în continuare o provo-
care pentru ingineri, care încearcã sã
gãseascã soluþii.

ALINA TOMA VEREHA
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RADU CRÃCIUN, BCR:

“Îmbunãtãþirea ratingului de la
S&P poate atrage investitori
asiatici în România”

Anunþul fãcut vineri de agenþia de
rating Standard&Poor’s (S&P), cu
privire la îmbunãtãþirea ratingului
suveran al þãrii noastre, ar putea sã
atragã investitori din Asia pe piaþa fi-
nanciarã localã, potrivit economistu-
lui ºef al BCR,
Radu Crãciun.

Domnia sa
ne-a declarat: “Vestea datã de S&P
nu va avea un impact imediat,
având în vedere cã o parte impor-
tantã din aceastã ºtire era deja re-
flectatã în piaþã. S&P este mult
întârziatã cu aceastã îmbunãþire a
calificativului de þarã, atât faþã de
celelalte agenþii de rating, cât ºi
faþã de atitudinea pe care investito-
rii o manifestã cu privire la titlurile
de stat româneºti.

Totuºi, existã fonduri de investiþii
ºi de pensii din Asia care nu inves-
tesc în obligaþiuni pânã când acestea

nu primesc calificativul de «inve-
stment grade» din partea tuturor
agenþiilor de rating globale”.

În aceste condiþii, Radu Crãciun
considerã cã este posibil ca randa-
mentele titlurilor de stat emise de

Ministerul Fi-
nanþelor Publi-
ce (MFP) sã

scadã. Economistul ºef al BCR su-
bliniazã, însã, cã reducerea nu avea
loc în viitorul apropiat ºi nici nu va
fi de amploare.

Eventualele intrãri de bani în
piaþa monetarã, determinate de de-
cizia S&P, ar putea fi utilizate de
cãtre Banca Naþionalã a României
(BNR) pentru majorarea rezerve-
lor valutare, ne-a mai precizat
Radu Crãciun.

ALEXANDRU SÂRBU
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MACROECONOMIE

PENTRU UN CAZ DE ACUM DOI ANI

ASF suspendã autorizaþia “Carpatica Invest”,
dupã percheziþiile fãcute de DIICOT
l Brokerul intenþioneazã sã conteste decizia ASF l Cosmin Toma Golea,
“Carpatica Invest”: “Societatea stã mult mai bine decât atunci când am
preluat-o, eram pe linia de plutire”

Autoritatea de Supraveghere
Financiarã (ASF) a su-
spendat autorizaþia de fun-

cþionare a SSIF Carpatica Invest,
pentru trei luni, cerând firmei de
brokeraj sã-ºi remedieze situaþia fi-
nanciarã ºi sã atragã noi resurse de
capital.

“Decizia ASF are legãturã cu po-
prirea care a fost pusã pe conturile
«Carpatica Invest», în cazul Terziu

(n.r. ªtefan Terziu, fost broker al so-
cietãþii, acuzat de fraudã de un inves-
titor, dupã ce ar fi efectuat tranzacþii
neautorizate pe contul sãu – caz rela-
tat de ziarul BURSA în 2012)”, ne-a
spus Cosmin Toma Golea, directorul
general al “Carpatica Invest”, care a
adãugat cã va face contestaþie la
Autoritate.

Procurorii DIICOT au anunþat,
la începutul lunii, cã au derulat o

operaþiune de anihilare a unei
grupãri infracþionale, specializa-
tã în manipularea pieþei de capi-
tal.

ADINA ARDELEANU
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SIF Oltenia a dat 3,4 milioane
euro pentru 14% din “Argus”

SIF Oltenia a cumpãrat, vineri, un
pachet de 14,04% din “Argus” Cons-
tanþa (UARG), pentru suma de 15,07
milioane lei (3,4 milioane euro).

Potrivit surselor din piaþã, vânzã-
tor ar fi fondul “Business Capital for
Romania Opportunity Cooperatief”,
controlat de grupul austriac Erste ºi
de omul de afaceri Florin Pogonaru.

Astfel, tranzacþia pare sã facã par-
te din miºcarea de “partaj” dintre Tu-
dor Ciurezu, preºedintele SIF Olte-
nia, ºi Florin Pogonaru, care au intrat
în conflict, la începutul acestui an,
din cauza pachetului de 6% din BCR
deþinut de SIF5.

SIF Oltenia deþinea, înaintea tran-
zacþiei anunþate vineri, 55,89% din

acþiunile Argus, astfel cã a ajuns, la o
participaþie de 69,93%.

Tot vineri a avut loc un “deal” cu
10,36 milioane acþiuni ale SIF Olte-
nia (1,78% din capitalul social), ci-
frat la 18,6 milioane lei.

Schimbul are loc, dupã ce, la înce-
putul sãptãmânii trecute, un pachet
de 4,82% din SIF5 fusese transferat
prin trei “deal”-uri. Voci din piaþã au
comentat, atunci, cã fondul “Busi-
ness Capital for Romania Opportu-
nity Cooperatief” ar putea fi vânzã-
torul acþiunilor, întrucât pachetul era
similar deþinerii acestuia.

ALEXANDRU SÂRBU
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Vienna Insurance Group (VIG) face
propriile verificãri la “Omniasig”, unde
au avut loc percheziþii, sãptãmâna tre-
cutã, mai multe persoane fiind suspec-
tate de cãtre procurori de abuz în servi-
ciu ºi fals intelectual.
Procurorii Înaltei Curþi de Casaþie ºi Jus-
tiþie au arãtat cã societatea Omniasig
încheia poliþe de asigurare facultativã
ºi le antedata, pentru a crea aparenþa
cã au fost semnate într-un moment în
care nu exista obligativitatea încheierii
asigurãrii obligatorii ºi, respectiv, a
încasãrii primei de asigurare PAID.
Directoratul “Omniasig” a transmis
clienþilor cã toate poliþele emise de
companie sunt sigure ºi valide ºi cã so-
cietatea îºi menþine angajamentul de a
respecta toate obligaþiile contractuale
faþã de clienþi indiferent de rezultatul
investigaþiei. Un mesaj similar a venit
ºi din partea preºedintelui Autoritãþii
de Supraveghere Financiarã, Miºu Ne-
griþoiu, care a spus cã situaþia este sub
control: “Ne-am asigurat cã nici unul
dintre posesorii acestor poliþe nu vor
avea de suferit ºi nu vor fi afectaþi”.
Percheziþiile la “Omniasig” au avut loc
la numai o zi dupã ce Peter Hagen,
CEO-ul VIG, a criticat PAID.
Reprezentanþii Vienna Insurance Gro-
up au avut amabilitatea sã rãspundã, în
exclusivitate, pentru ziarul “BURSA”
la câteva întrebãri despre cazul
“Omniasig”.

Citiþi, în pagina 14,
articolul "ASF dispune deschiderea
procedurii de redresare financiara

pentru Carpatica Asig"

Scenã din documentarul

Gasland.

Euforia creºterii economice europene
s-a evaporat

Datele preliminare privind creºte-
rea economicã din Europa au venit
ca un duº rece pentru autoritãþile

continentale, care nu
ºi-au îngãduit niciun
fel de pauzã în a lãuda
progresele ºi proclama
ieºirea din crizã.

Suprize mari s-au
înregistrat pentru flan-
cul sudic al zonei euro,

în special Portugalia, Italia ºi Franþa,
dar ºocul cel mare a fost reprezentat
de Olanda ºi Finlanda, membre per-
manente, deocamdatã, ale aºa-zisu-
lui nucleu dur (vezi grafic).
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