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Mondialii
se “dau în gât” singuri
lMircea Bãsescu, reþinut pentru 24 de ore

Familia lui Bercea Mondialul,
(în realitate, numele lui este
Sandu M. Anghel), nu poate

justifica legal deþinerea celor
600.000 de euro pe care susþine cã
i-ar fi dat ºpagã lui Mircea Bãsescu,
fratele preºedinte-
lui.

Bercea Mondia-
lul este asociat din
2004 în firma Ber-
cea Mondial SRL,
care are ca obiect de
activitate întreþine-
rea ºi repararea au-
tovehiculelor. Cea
de-a doua firmã a lui
Bercea Mondialul
este Spãlãtorie
SRL, înfiinþatã tot în
anul 2004, împreu-
nã cu fratele sãu, Anghel Fãnicã. În
prezent, firma se aflã în lichidare.

La rândul sãu, Florin Anghel, fiul
lui Bercea Mondialul, zis Bercea Bã-
sicã, deþine 100% din Ambasador
Mondial SRL.

Fratele lui Bercea Mondialul, Va-
sile Anghel, zis Amar Generalu, po-
sedã AMAR SRL. Toate aceste fir-

me însã sunt “fantome”, pentru cã nu
au raportat bilanþuri la Ministerul Fi-
nanþelor, potrivit site-ului instituþiei.

Nu mirã pe nimeni faptul cã fami-
lia lui Bercea Mondialul deþine su-
mele care se vehiculeazã în ultimele

zile, dar ceea ce
este remarcabil
este cã aproape ni-
meni nu îºi pune
întrebarea de unde
are aceºti bani ºi
cât impozit a plãtit
pentru ele.

În aceste condi-
þii, gestul prin care
aceastã familie
dezvãluie corupþia
fratelui preºedin-
telui este cu atât
mai admirabil, cu

cât “se dã în gât” ºi pe sine.
Cãci, practic, afirmând cã deþine 600

de mii de euro, fãrã sã exerseze vreo
afacere la vedere, familia Mondialului
declarã public cã a fãcut avere din acti-
vitãþi criminale, spãlare de bani, eva-
ziune fiscalã sau chiar furt. (A.S.)

(continuare în pagina 13)

BCE va cumpãra
active dacã se va
înrãutãþi prognoza
de inflaþie

Vice-preºedintele Bãncii Centrale
Europene (BCE), Vitor Constancio,
a semnalat, ieri, cã achiziþiile de acti-
ve la scarã largã reprezintã urmãto-
rul pas pe care responsabilii cu poli-
tica monetarã a zonei euro sunt

p r e g ã t i þ i
sã-l facã
dacã se va
î n r ã u t ã þ i
prognoza
de inflaþie.

“Cum va
reacþ iona
BCE dacã
se va ma-
t e r i a l i z a
riscul unei
p e r i o a d e

prelungite de inflaþie scãzutã?”, a
înrebat Vitor Constancio într-un
discurs þinut la Atena. Domnia sa a
adãugat: “BCE este gata sã introducã
noi instrumente neconvenþionale,
dacã creºte probabilitatea ca acest
scenariu sã se întâmple. Mãsurile de
rãspuns implicã un program extins de
achiziþii de active”.

Discursul lui Constancio a fost
întrerupt de protestatari – deþinãtori
eleni de obligaþiuni care au suferit
pierderi în urma restructurãrii dato-
riei þãrii, în 2012.

Inflaþia din zona euro a fost de 0,5%
în luna mai 2014 - cel mai scãzut nivel
din ultimii patru ani. Pentru anul cu-
rent, BCE aºteaptã creºterea cu 0,7% a
preþurilor deconsumdin zonaeuro, iar
pentru 2015, estimarea aratã o inflaþie
de 1,1%. Þinta de inflaþie a BCE este,
însã, mai mare: 2%. (V.R.)

TRANZACÞIE DE 700 MILIOANE EURO

Ion Þiriac iese din UniCredit
Þiriac, iar micii acþionari ar
putea rãmâne cu buza umflatã

O
mul de afaceri Ion Þiriac
ar dori sã îºi vândã parti-
cipaþia de 45,059% din
titlurile UniCredit Þiriac

Bank cãtre grupul italian UniCredit,
care deþine aproximativ 50,6% din
acþiuni, contra sumei de 700 de mi-
lioane de euro, potrivit Reuters,
care citeazã publicaþia italianã
Messaggero. Astfel, potrivit sursei
citate, semnarea documentelor ar
urma sã aibã loc într-o sãptãmânã,
iar perfectarea tranzacþiei sã se reali-
zeze pânã la Crãciun.

Ion Þiriac deþine acþiuni la UniC-
redit Þiriac Bank prin intermediul
companiilor Redrum International
Investments (aproximativ 24,83%)
ºi Vesanio Trading Limited (aproxi-
mativ 20,22%).

Atât Ion Þiriac, cât ºi reprezentan-
þii UniCredit Media Relations au re-
fuzat sã comenteze aceastã situaþie.

Contactaþi de ziarul BURSA, re-
prezentanþii grupului micilor acþio-
nari ai bãncii (aproximativ 4,5% din
acþiuni), care se judecã de mai mult
timp cu acþionarii majoritari, au de-
clarat cã nu vor sã comenteze deo-
camdatã foarte mult, “pânã când nu
vor fi luaþi în considerare drept par-
teneri de discuþii în cadrul UniCredit
Þiriac Bank”. Voci din rândul
acþionarilor ne-au declarat: “Ce-ar

mai putea fi de spus, dupã ce Þiriac
ne-a înºelat, din ‘92 pânã astãzi?
Dupã cum vedeþi, el beneficiazã de
opþiunea de exit în timp ce noi, care
am contribuit la clãdirea acestei bãn-
ci cu banii noºtri, nu beneficiem de
tratament egal”.

Relaþiile dintre micii acþionari ai
bãncii ºi Ion Þiriac au fost tensio-
nate încã din anul 1993. În luna
martie a anului 2007, Mihail Nico-
laevici, mic acþionar, nota, în ziarul
BURSA: “O manevrã nelegalã
sãvârºitã de Ion Þiriac cu paispre-
zece ani în urmã, la Banca Ion Þi-
riac, revine astãzi (nr. 12 martie
2007) ca scandal în acþionariatul
HVB Þiriac, dupã ce a grevat, ci-
clic, asupra tuturor gesturilor Bãn-
cii Þiriac, de atunci, încoace. Deºi,
de-a lungul timpului, justiþia s-a
pronunþat anulând deciziile impuse
de Þiriac în 1993, consecinþele ma-
nevrei sale de atunci nu s-au stins ºi
n-au fost niciodatã soluþionate in-
tegral”. Domnia sa specifica, în
martie 2007, cã “Adunarea Gene-
ralã Extraordinarã a Acþionarilor
Bãncii HVB Þiriac s-a întrunit
pentru a decide asupra fuziunii cu
Banca Unicredit România.

V.P.

(continuare în pagina 3)

Cum îi (ne)lãmuresc
brokerii pe investitorii
neexperimentaþi

O ferta “Electrica” înre-
gistreazã un succes fulmi-
nant pe tranºa investitorilor

mici, care a fost deja suprasubscrisã,
însã acesta pare sã nu se datoreze in-
termediarilor din piaþã, care au difi-
cultãþi sã explice scurt ºi la obiect
procedura de subscriere micilor in-
vestitori.

Dacã, prin vreo minune,
ai auzit de listarea “Elec-
trica”, întrucât ea nu a fost promova-
tã aproape deloc cãtre publicul larg,
ºi vrei sã obþii informaþii de la inter-
mediarii indicaþi pe site-ul Bursei de
Valori Bucureºti, este posibil sã
întâmpini ceva probleme.

Brokerii te iau drept “ºtiutor” ºi
explicã pe jumãtate sau te sfãtuiesc,
direct, sã dai banii.

Spre exemplu, la Intercapital

Invest, operatorul, cu care am discu-
tat telefonic, s-a grãbit sã ne dea date
cu privire la modalitatea de platã
pentru acþiunile cumpãrate: “Aveþi
1000 de acþiuni garantate, preþul este
de 13,5 lei/acþiune ºi trebuie sã viraþi
banii în contul nostru pentru clienþi
noi, care este la BRD. Vreþi sã vi-l

dau? ”
La SSIF Intervam, bro-

kerul ne-a oferit mai multe
explicaþii. Aici am aflat cã existã,
pentru micii investitori, un pachet de
maxim 1000 de acþiuni garantate:
“Este un pachet de maxim 1000 ac-
þiuni garantate care se pot cumpãra.
Încã nu s-a subscris acea parte a ofer-
tei (n.r. ieri dupã-amiazã).”

GABRIELA MÃRÃCINEANU

(continuare în pagina 13)

MIRCEA ÞICLEANU, IGR:

“Exploatarea gazelor de ºist va contamina toatã
reþeaua naþionalã de apã potabilã”

Exploatarea gazelor de ºist
prin metoda fracturãrii hi-
draulice va contamina toatã

reþeaua de apã potabilã din þarã, a
declarat ieri Mircea Þicleanu, direc-
torul ºtiinþific al Institutului Naþio-
nal de Geologie (IGR). Domnia sa a
precizat: “Problema este cã aproape

90% din fluidele toxice rezultate în
urma fracturãrii rãmân captive în
subteran ºi trebuie luat în calcul fap-
tul cã acestea pot contamina stratu-
rile de sol aflate deasupra gazelor de
ºist. Pe termen scurt, aceste lichide
au dus la poluarea apele potabile din
zonele exploatate ºi s-a produs o ac-
þiune distructivã asupra mediului
geologic. De asemenea, a fost înre-
gistratã o schimbare de echilibru di-
namic induse de marile cantitãþi de
gaze captate prin sondele de exploa-
tare, ca atunci când scoþi cãrãmizile
din fundaþia unei case”.

Directorul IGR susþine cã aceastã

metodã de exploatare produce mi-
croseisme care afecteazã straturile
de nisipuri ºi pietriºuri ºi conduce la
poluarea cu metan a solurilor. În
acelaºi timp, specialistul afirmã cã
au fost înregistrate accidente de ma-
nipulare a apelor reziduale, deversãri
intenþionate în râuri, pulverizãri de
gaze în atmosferã, poluãri cu metale
grele ºi cu elemente radioactive, dar
ºi distrugerea infrastructurii rutiere,
precum ºi poluarea fonicã.

Mircea Þicleanu a mai spus cã,
dacã se va ajunge la exploatarea te-
meinicã a anumitor zone, acelea vor
fi compromise ºi nu vor mai putea fi

exploatate pentru alte substanþe în
afara gazelor de ºist.

“Pe termen lung, apele de adânci-
me vor fi afectate de contaminarea
cu fluide toxice rezultate din exploa-
tarea gazelor de ºist. În Statele Unite
ale Americii au fost înregistrate ºi
contaminãri cu metan a pânzei frea-
tice. Acelaºi lucru se poate întâmpla
ºi în þara noastrã începând cu partea
de est a Câmpiei Române. În plus,
cutremurele vor accelera procesul de
contaminare a acestor ape ºi vor
împinge aceste lichide toxice cãtre
suprafaþã”, a încheiat oficialul IGR.

Primele lucrãri de exploatare a ga-

zelor de ºist din þara noastrã au fost
realizate de compania americanã
Chevron în localitatea vasluianã
Pungeºti. Dupã ce americanii au ob-
þinut, anul trecut, autorizaþia de con-
strucþie a primei sonde autohtone de
exploatare a gazelor de ºist, la Pun-
geºti au avut loc mai multe proteste
violente ale localnicilor. Chevron
România mai deþine alte trei acordu-
ri de mediu în judeþul Vaslui pentru
explorarea gazelor de ºist în localitã-
þile Pãltiniº - Bãceºti, Popeni -
Gãgeºti ºi Puieºti.

PETRE BARAC

Mihail Ion, Raiffeisen
Asset Management:
“Alocarea garantatã,
un pas înainte, dar mic”
l “Trebuie evitatã situaþia de la oferta Romgaz,
când ordinele investitorilor de retail au fost majorate pe seama unor
asumãri de decontare din partea intermediarilor”

Reporter: Cum vedeþi oferta
Electrica?

Mihail Ion: Salutãm dorinþa sta-
tului, disponibilitatea de a aduce la
cota bursei pachete de acþiuni la
companii deþinute de stat. Mie,
personal, mi se pare greu sã vedem
mai multe companii private listate,

pânã nu vedem o masã criticã veni-
tã din zona companiilor de stat.
Este bine cã se întâmplã asta, cã se
întâmplã într-o proporþie impor-
tantã din capital, cã de data aceasta
statul nu mai rãmâne majoritar în
companie, este important ca, pen-
tru piaþa de capital, România sã fie

o succesiune de poveºti de succes,
care sã creeze un efect de antrena-
re, nu doar la nivelul investitorilor
instituþionali, ci ºi la nivelul per-
soanelor fizice.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 13)

Mihail Ion, preºedintele Raiffeisen Asset Management, consi-
derã cã s-au fãcut paºi înainte la oferta “Electrica”, prin faptul
cã statul a scos la privatizare pachetul majoritar din companie,
dar ºi prin faptul cã sunt oferite pachete garantate micilor in-
vestitori.
Domnia sa spune însã, cã trebuie evitatã situaþia de la oferta

Romgaz, când ordinele investitorilor de retail au fost majorate
pe seama unor asumãri de decontare din partea intermediarilor.
“Considerãm cã asumarea decontãrii de cãtre intermediari nu ar
trebui sã se facã pe o sumã mai mare decât activele financiare
din portofoliul fiecãrui client. Dupã cunoºtinþa noastrã, este o
practicã neîntâlnitã în alte pieþe”, ne-a spus Mihail Ion.

Vitor Constancio:
“BCE este gata
sã introducã noi
instrumente
neconvenþionale,
dacã creºte
probabilitatea
ca acest scenariu
sã se întâmple”.

ENERGIE

OFERTA “ELECTRICA”

Procurorii din cadrul Direcþiei Naþionale Anticorupþie au dispus asearã pune-
rea în miºcare a acþiunii penale ºi reþinerea pe o duratã de 24 ore a inculpa-
tului Bãsescu Mircea, în sarcina cãruia s-a reþinut infracþiunea de trafic de
influenþã, informeazã DNA. Din ordonanþa de reþinere întocmitã de procu-
rori reiese cã existã probe ºi indicii temeinice din care rezultã suspiciunea
rezonabilã care contureazã urmãtoarea stare de fapt: “În perioada 20 fe-
bruarie 2011 - 22 februarie 2012, inculpatul Bãsescu Mircea a primit suma
de 250.000 de euro de la un denunþãtor, prin intermediar, în schimbul promi-
siunii cã va interveni pe lângã magistraþii învestiþi cu soluþionarea cauzei refe-
ritoare la infracþiunea sãvârºitã de tatãl denunþãtorului, precum ºi a altor ce-
reri incidente în respectiva cauzã, în scopul de a obþine o hotãrâre favorabilã,
fie condamnarea la o pedeapsã mai micã, fie punerea în libertate.

(continuare în pagina 13)


