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Populaþia ºi companiile mici suportã
ajutorul de stat dat marii industrii

Cu cât ne apropiem mai mult
de alegerile prezidenþiale,
plouã cu tot felul de facilitãþi

pentru industrie. Þara noastrã spriji-
nã industria energointensivã, dar ºi
producãtorii de energie, care pot sã
exporte mai uºor. Din nefericire,
unele facilitãþi nu sunt pentru toatã
lumea. Dupã ce am aflat cã taxa pe
stâlp o sã se regãseascã, de anul vii-
tor, în tarifele pentru energie plãtite
de toþi consumatorii, acum se pare
cã populaþia ºi micii agenþi econo-
mici vor trebui sã scoatã bani în plus
ca sã suportãm diferenþa de certifi-
cate verzi pe care nu o va mai plãti
industria.

Guvernul a decis, ieri, sã scuteascã
industria energointensivã de plata
certificatelor verzi, prin care este
susþinutã producþia de energie ver-
de. Numai cã aceste certificate pe
care marea industrie nu le va mai
plãti timp de zece ani vor fi redistri-
buite populaþiei ºi agenþilor eco-
nomici mici, care nu se încadreazã

în schema de ajutor de stat aproba-
tã de Guvern, ne-au spus surse din
rândul autoritãþilor. Astfel, fac-
turile „micilor consumatori” ar
urma sã creascã, dupã 1 august,
cu circa 1%, mai spun sursele
noastre.

Ministerul Economiei a anunþat,
ieri, cã schema de sprijin are valabi-
litate de 10 ani ºi se va aplica de la 1
august 2014, dupã aprobarea Notifi-
cãrii acesteia de cãtre Comisia Euro-
peanã. Numãrul estimat al beneficia-
rilor de ajutor de stat acordat este
300, iar bugetul total estimat alocat
schemei de ajutor de stat este de 750
milioane euro.

Hotãrârea de Guvern nu precizea-
zã cine plãteºte certificatele verzi de
care este scutitã marea industrie.
Nici documentul CE care instituie
acest ajutor nu stipuleazã ce se
întâmplã cu aceste certificate, susþi-
ne multe voci din piaþa de energie,
care ne-au spus, de asemenea, cã
ANRE trebuie sã clarifice situaþia ºi
cã nu este necesarã creºterea facturi-
lor micilor consumatori din moment
ce ne-am depãºit þintele asumate pe
energia verde.

ALINA TOMA VEREHA
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Costel Ceocea: “Vrem
sã participãm la IPO Electrica,
dar nu în orice condiþii”
l “De aceastã datã, micii investitori nu mai trebuie
«discriminaþi»” l “Oferta Electrica nu ar trebui sã
mai permitã creditarea «scripticã»”

(Interviu cu domnul Costel Ceocea, preºedintele SIF Moldova)

Reporter: Stimate domnule
preºedinte, va participa SIF Moldo-
va la IPO Electrica?

Costel Ceocea: SIF Moldova a
adoptat în Strategia multianualã, su-
pusã aprobãrii Adunãrii Generale
Ordinare a Acþionarilor, intenþia sã
participe la aceastã ofertã, dar nu în
orice condiþii.

În prezent, în Comitetul de Investi-
þii al Consiliului de Administraþie
continuãm documentarea oportuni-
tãþii subscrierii în cadrul acestei
oferte. Vom fi foarte atenþi însã la in-
formaþiile care vor fi fãcute publice
în legãturã cu prospectul de ofertã ºi
vom participa la toate întâlnirile de
lucru pe acest subiect.

Pot sã vã spun cã, momentan, nu
am formalizat încã o decizie privind
IPO Electrica.

Din informaþiile publicate, înþeleg
cã oferta publicã iniþialã se deruleazã
la preþuri cuprinse între 11 lei/titlu ºi
13,5 lei/titlu. La 11 lei/acþiune, în ra-
port cu performanþele anticipate,
oferta este atractivã.

Reporter: Cum apreciaþi aceastã
ofertã publicã?

Costel Ceocea: În premierã, pri-
mii 10.000 de investitori de retail vor
avea asiguratã subscrierea pentru
1.000 acþiuni (echivalentul a aproxi-
mativ 3.600 euro).

Cred cã am avut ceva de învãþat
din listarea Romgaz ºi sper cã nu se

va mai repeta experienþa neplãcutã
de atunci, când a existat o suprasub-
scriere de 17 ori a pachetului alocat
pentru retail.

De aceastã datã, micii investitori
nu mai trebuie “discriminaþi”.

Va fi greu, însã, de anticipat care
va fi poziþia pe care o vor adopta unii
dintre “jucãtorii” iniþiaþi.

Cred cã ar trebui sã insistãmpe o di-
seminare corectã ºi completã a infor-
maþiilor în piaþã despre aceastã ofertã,
astfel încât orice suspiciune de posibi-
lã “discriminare” sã fie înlãturatã.

A consemnat
ANCUÞA STANCIU

(continuare în pagina 11)

Electrica vrea sã strângã
minim 435 milioane euro

prin ofertã publicã
l Rãzvan Nicolescu: “Este o dovadã de curaj sã încercãm 51% listare pe
piaþa de capital din România”

Oferta publicã iniþialã prin care
Electrica scoate la vânzare
51% din acþiuni va începe la

preþuri cuprinse între 11 lei/acþiune ºi
13,5 lei/acþiune, compania vizând sã
atragã minim 435 milioane euro, a

declarat ieri Rãzvan Nicolescu, mi-
nistrul delegat pentru Energie.

Fãrã sã fie luate în calcul eventua-
lele discounturi care ar putea fi acor-
date micilor investitori, valoarea
ofertei este cuprinsã între aproxima-

tiv 1,949 miliarde lei (443,3 milioa-
ne euro) ºi 2,392 miliarde lei (544,1
milioane euro).

IOANA POPA

(continuare în pagina 6)

Poºta fãcutã Bursã
ºi Bursa fãcutã Poºtã

l Înscãunarea lui Sobolewski preºedinte la Poºta Românã a creat nemulþumiri
în conducerea BVB l CEO-ul BVB îºi prezice un mandat scurt la Poºtã

L
udwik Sobolewski, direc-
torul general al Bursei de
Valori Bucureºti, a deve-
nit ºi preºedintele Poºtei

Române, dupã cum a anunþat, în pre-
mierã, ziarul BURSA, încã de vine-
rea trecutã.

Decizia CEO-ului BVB a stârnit
nemulþumirea unora dintre membrii
Consiliului Bursei, unele voci
estimând chiar cã aceºtia ar avea ma-
joritatea. Supãrarea ar fi fost cauzatã
de modul în care decizia a fost anun-
þatã boardului, printr-un simplu
e-mail de informare, dar ºi de alte
probleme pe care le ridicã – precum
asocierea Bursei cu imaginea Poºtei
sau diminuarea timpului acordat de
directorul BVB activitãþii sale.

Consiliul Bursei nu a rãspuns, pe
cale oficialã, solicitãrii ziarului
“BURSA” sã îºi prezinte opinia faþã
de numirea lui Sobolewski la Poºtã.

În piaþã, se vorbeºte, însã, cã din-
colo de susþinerea necondiþionatã pe
care o are din partea preºedintelui
Lucian Anghel, Ludwik Sobolewski
i-ar fi deranjat pe unii dintre ceilalþi
administratori prin acceptarea unui
nou “job”, gest care ar fi fost consi-
derat drept o bãtaie de joc.

Unii spun cã CEO-ul BVB ar tre-
bui sã îºi dedice timpul 100% Bursei
de Valori Bucureºti, potrivit contrac-
tului sãu, ºi comenteazã cã faptul cã
Ludwik Sobolewski lucreazã ºi în
week-end, aºa cum el însuºi a spus
cu ocazia AGA de la BVB, ar trebui

sã fie de la sine înþeles.
Însã, CEO-ul BVB mai are ºi alte

angajamente în Polonia, fiind mem-
bru în diverse consilii la “Art Media
Cinema Foundation - Fundacja
Sztuka Media Film”, la “Idea TFI
Investment Company”, la compania
“Ze Pak” ºi la “Bridge le Pont
Investment House”.

Unii sunt de pãrere cã Ludwik So-
bolewski ar fi trebuit sã se consulte
cu boardul BVB, înainte sã accepte
postul de la Poºtã, întrucât ar fi tre-
buit evaluate riscurile de imagine
pentru Bursã ale acestei asocieri.

“Indiferent ce se va întâmpla la
Poºtã, indiferent cã va fi sau nu din
cauza lui Sobolewski, se va reflecta
ºi asupra BVB. Este un risc foarte
mare”, au comentat surse din piaþã.

Probabil în urma unui feed-back
negativ din piaþã, Ludwik Sobolewski
a pãrut cã bate în retragere, anunþând,
ieri, cã mandatul sãu la Poºtã, cel mai
probabil va fi unul scurt.

Domnia sa a spus: “Am acceptat
aceastã funcþie (n.r. de preºedinte al
Poºtei). Cel mai probabil va fi pe o
perioadã scurtã de timp”.

Domnia sa a precizat cã aceastã
poziþie nu este în conflict cu funcþia
de la BVB.

Ludwik Sobolewski a spus cã va
decide dacã rãmâne ºi în boardul
Poºtei, dupã ce va vedea “practica”
acestei funcþii: “Decizia mea depin-
de de practica acestui mandat.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 3)

Banca centralã a Greciei,
condusã de fostul ministru
Yannis Stournaras

Fostul ministru grec de Finanþe,
Yannis Stournaras, a fost numit ieri
în funcþia de guvernator al bãncii
centrale elene. Numirea va deveni
oficialã dupã aprobarea sa de cãtre
Cabinetul de la Atena.

Yannis Stournaras, în vârstã de
57 de ani, va prelua conducerea
bãncii centrale de la George Provo-
poulos, al cãrui mandat se va înche-
ia în 19 iunie. Guvernatorul bãncii
centrale a Greciei are un mandat de
ºase ani ºi este membru al consiliu-
lui guvernatorilor Bãncii Centrale
Europene (BCE).

Numit ministru al Finanþelor în
2012, Stournaras a fost responsabil cu
negocierile Atenei cu Fondul Monetar
Internaþional ºi Uniunea Europeanã.

BCE: “Bãncile sunt într-o
condiþie mai bunã decât
cred pieþele”

Bãncile europene sunt într-o con-
diþie mai bunã decât cred pieþele,
spune Daniele Nouy, preºedintele
noii autoritãþi de reglementare euro-
peanã din domeniu – Mecanismul
Unic de Supraveghere (SSM), parte
a Bãncii Centrale Europene (BCE).

Nouy, a declarat, conform cotidia-
nului finlandez Kauppalehti, cã bãn-
cile din Europa au luat multe mãsuri
care “sã le punã lucrurile în ordine”.

BCE plãnuieºte sã taxeze bãncile
cu pânã la 15 milioane de euro pe an
pentru activitatea de supraveghere.

V.R.

CAMPIONATUL MONDIAL DE FOTBAL – BRAZILIA 2014

Sãrbãtoare, manipulare ºi munþi de bani

Cea mai mare sãrbãtoare a
fotbalului debuteazã astãzi
într-o stare de tensiune care

nu s-a regãsit la ediþiile de pânã
acum. Campionatul Mondial de
Fotbal din Brazilia (12 iunie – 13 iu-
lie) stã sub semnul protestelor de
stradã, al demonstraþiilor ºi greve-
lor, în premierã competiþia fiind
mult mai aºteptatã în afara graniþe-
lor statului gazdã decât în interior.
FIFA nu a þinut seamã de nimic ºi a
decis sã meargã pânã la capãt cu
acest mondial, chiar dacã presiunea
strãzii este una enormã, iar lucrãrile

la stadioane au suferit întârzieri
foarte mari, la arena care va gãzdui
meciul de deschidere din aceastã
searã, Brazilia – Croaþia, ora 23.00,
încã se lucra cu 48 de ore înainte de
primul fluier al arbitrului.

Existã însã ºi nenumãrate voci
care susþin cã la mijloc este ºi multã
manipulare, iar oamenii care de-
monstreazã împotriva Mondialului
sunt victimele unor intoxicãri. Oa-
menii sunt foarte supãraþi din cau-
za faptului cã guvernul brazilian a
cheltuit aproximativ 11 miliarde de
dolari pentru organizarea CM, în

condiþiile în care sunt multe alte
lucruri de rezolvat, infrastructurã,
sistem educaþional, sãnãtatea pu-
blicã. Autoritãþile, în frunte cu
preºedinta Dilma Rousseff consi-
derã cã protestatarii nu sunt infor-
maþi precizând cã în perioada 2010
– 2013, cât timp s-au investit cele
11 miliarde pentru CM, alte sute de
miliarde de dolari au fost canaliza-
te cãtre educaþie, sãnãtate ºi protec-
þie socialã.

DAN NICOLAIE

(continuare în pagina 4)

Raiffeisen ar vrea sã
cumpere Millennium Bank

Millennium Bank România
ar putea sã fie achiziþio-
natã de cãtre Raiffeisen

Bank, ne-au declarat surse bancare.
Potrivit acestora, Millennium

BCPaºteaptã, pânã la sfârºitul acestei
luni, oferte de cumpãrare pentru sub-
sidiara din þara noastrã, cel mai inte-
resat candidat fiind, pânã în prezent,
Raiffeisen.

Reprezentanþii
grupului financiar
portughez ne-au precizat cã, pentru
moment, nu doresc sã comenteze
dacã existã un termen limitã pentru
depunerea ofertelor pentru operaþiu-
nile din þara noastrã.

Oficialii Raiffeisen Bank România
ºi cei ai Raiffeisen Bank International
au refuzat, la rândul lor, sã facã decla-
raþii cu privire la un eventual interes
pentru Millennium Bank România.

Principalul punct de atracþie al
bãncii îl reprezintã portofoliul de
clienþi, care include mai multe com-
panii portugheze care au operaþiuni
în þara noastrã, precum ºi Poºta
Românã, ne-au mai explicat sursele
noastre.

Poºta a anunþat, la începutul anu-
lui trecut, cã a încheiat acorduri de fi-
nanþare în valoare de 100 milioane
cu patru bãnci locale, respectiv
BCR, Banca Transilvania, CEC
Bank ºi Millennium Bank, în vede-
rea finanþãrii capitalului de lucru.

Fiecare instituþie de credit ºi-a ad-
judecat câte 20 milioane lei, au pre-
cizat oficialii Poºtei Române.

Millennium BCP a transmis un
comunicat, în luna septembrie a
anului trecut, cã se retrage din þara
noastrã prin vânzarea subsidiarei lo-
cale, decizia fãcând parte dintre mã-
surile de restructurare convenite cu
reprezentanþii Comisiei Europeane.

Cea mai mare bancã listatã din
Portugalia, în funcþie de active, a pri-
mit, în 2013, pentru recapitalizare
trei miliarde de euro sub formã de
obligaþiuni convertibile din împru-
mutul atras de Portugalia de 78 de
miliarde euro de la Comisia Euro-
peanã, Banca Centralã Europeanã ºi
Fondul Monetar Internaþional.

ALEXANDRU SÂRBU

(continuare în pagina 15)
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REPLICA LUI SOBOLEWSKI LA CRITICILE
UNUI CITITOR “BURSA”:

“Þintim o reducere a «deal»-urilor
la 20-25% din valoarea totalã”

Bursa de Valori Bucureºti are
în vedere mãsuri pentru re-
ducerea ponderii tranzacþii-

lor “deal”, a spus Ludwik Sobolew-
ski, directorul general al BVB, ieri,
ca reacþie la remarcile unui cititor al
ziarului “BURSA”, potrivit cãrora
creºterea pieþei bursiere ar fi o iluzie
opticã.

Cititorul “BURSA” a semnalat,
într-un articol publicat pe 5 iunie, cã
nu este corect ca lichiditatea BVB sã

includã ºi schimburile realizate îna-
fara pieþei, întrucât ponderea acesto-
ra a urcat considerabil în ultimii ani.

Ludwik Sobolewski a mulþumit
pentru critica referitoare la structura
tranzacþiilor ºi a spus cã a dorit sã
vadã dacã existã probleme în rapor-
tãrile BVB, ajungând la concluzia cã
afiºãrile sunt corecte.

A.A.
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