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DEAL CU 0,7%

SIF Oltenia,
în atenþia
investitorilor,
înainte de AGA

Reflectoarele sunt pe SIF5 Olte-
nia, pe mãsurã ce se apropie Aduna-
rea Generalã care urmeazã sã decidã
dacã acþionarii vor lua sau nu divi-
dende din profitul de anul trecut (28
iulie), iar în acþionariat au loc schim-
buri de pachete semnificative.

Ieri, a fost realizat un “deal”cu 0,7%
din acþiunile SIF5, pentru 7,38 milioa-
nede lei (1,64milioanedeeuro), lapre-
þulde1,8 lei/unitate, înurcarecu2,86%
faþã de cotaþia de referinþã.

Schimburi asemãnãtoare au mai
avut loc ºi pe 14 iulie, când s-a trans-
ferat un pachet de 0,94% din capita-
lul societãþii, pentru 10,725 milioane
lei (2,42 milioane euro), dar ºi pe 3
iulie, când a fost tranzacþionat 2,37%
din SIF5, pentru 26,8 milioane lei (6
milioane euro).

Cumpãrãtorii din tranzacþiile efec-
tuate dupã 27 iunie nu vor putea vota
la AGAdin 28 -29 iulie. Data de înre-
gistrarepropusãeste14 august (asupra
acþionarilor înregistraþi la acea datã se
vor rãsfrânge deciziile AGA).

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 6)

AVOCAT IRANIAN PENTRU PRESA
CANADIANÃ:

“Iran ºi-a pus amprenta
pe rãzboiul Israel – Hamas”

În timp ce presa a prezentat pe larg
rãzboiul dintre Israel ºi Hamas, puþi-
ni au fost cei care au observat cone-
xiunile Iranului cu acest conflict, a
declarat Sayeh Hassan, avocat ira-
nian stabilit în Canada.

Domnia sa a precizat, în publicaþia
canadianã The Toronto Star:
“Amprentele iraniene sunt peste tot.
Pentru început, nu trebuie sã trecem
cu vederea cã mai mult de o mie de
rachete care au fost lansate spre Isra-
el, în ultima lunã, au fost fabricate în
Iran sau construite în Fâºia Gaza cu
tehnologie iranianã. Aceste arme au
adus un avantaj pentru Hamas, pen-
tru cã i-a permis organizaþiei sã îºi
extindã atacurile asupra a douã oraºe
mari israeliene, respectiv Ierusalim
ºi Tel-Aviv. Este bine cunoscutã de-
pendenþa Hamas de axa Iran-Siria
pentru furnizarea de arme, pregãtire
militarã ºi fonduri”.

Avocatul iranian specializat în
drept penal afirmã cã aceste resurse
au avut un impact semnificativ în
Fâºia Gaza dupã ce Israelul a pãrãsit
complet teritoriul, în 2005, lãsând
loc pentru crearea unui stat palesti-
nian “paºnic ºi democratic”. Însã,
Hamas ºi Israel au acþionat rapid ºi
au închis aceastã “fereastrã a pãcii”,
cu consecinþe grave pentru locuitorii
din Gaza, a mai spus Sayeh Hassan.

Avocatul apreciazã cã, în 2007,
Hamas a organizat o “loviturã de
stat” în cadrul Autoritãþii Palestinie-
ne, care i-a permis sã obþinã contro-
lul în Gaza ºi sã înceapã dezvoltarea
unei structuri avansate de terorism.

“Acum, Gaza este plinã cu tunelu-
ri, buncãre ºi sisteme subterane de
lansare a rachetelor, iar acestea nu ar
fi fost posibile fãrã o finanþare din
partea Iranului. La un moment dat,
guvernul egiptean a dezvãluit cã Iran
trimite fonduri de 300 de milioane de
dolari, anual, cãtre Hamas”, a con-
chis avocatul iranian stabilit în
Canada.

Benjamin Netanyahu:
“Trebuie sã demilitarizãm
Fâºia Gaza”

Premierul israelian Benjamin Ne-
tanyahu a declarat, într-un interviu, cã
escaladarea conflictului din Fâºia
Gaza a fost forþatã de Hamas: “Ei (n.r.
membrii Hamas) au început sã ne
bombardeze oraºele. Noi am cerut o
rezolvare amiabilã, dar ei au refuzat.
Am acceptat încetarea focului propu-
sã de Egipt împreunã cu Liga Arabã
ºi ONU, dar Hamas a refuzat-o.

PETRE BARAC

(continuare în pagina 3)

Bundesbank:
Economia
Germaniei stagneazã

Produsul Intern Brut (PIB) al Ger-
maniei, cea mai mare economie eu-
ropeanã, a stagnat în cel de-al doilea
trimestru din 2014, în condiþiile în
care îngrijorãrile geopolitice au
afectat producþia industrialã a þãrii,
potrivit estimãrilor lansate ieri de
banca centralã de la Berlin
(Bundesbank).

“Industria a trecut într-o treaptã de
vitezã mai micã”, noteazã raportul
Bundesbank pe luna iulie, men-
þionând: “Pe lângã efectele calenda-
ristice, creºterea tensiunilor politice
a avut un rol în acest sens. Þinând
cont cã sectorul serviciilor a conti-
nuat sã creascã, Produsul Intern Brut
ajustat calendaristic ar putea sã fi rã-
mas, în trimestrul al doilea, la acelaºi
nivel ca în primul trimestru”.

Bundesbank prognozeazã cã, anul
acesta, cea mai mare economie a
Europei va înregistra o creºtere de
1,9%.

Germania este responsabilã pen-
tru aproximativ 30% din PIB-ul zo-
nei euro, care, în primul trimestru, a
înregistrat o creºtere anulã de 0,8%.

Analiºtii anticipeazã cã economia
germanã a avut o expansiune de
0,2% în cel de-al doilea trimestru din
acest an, comparativ cu trimestrul
precedent.

V.R.

UE, pregãtitã sã înãspreascã sancþiunile împotriva Rusiei
l Bursele ruseºti, în a ºasea zi de declin l Randamentul obligaþiunilor Rusiei, la cel mai ridicat
nivel din 6 mai

Uniunea Europeanã (UE)
este pregãtitã sã înãsprea-
scã sancþiunile împotriva

Rusiei, care ar putea privi tot secto-
rul economic, inclusiv tehnologiile
folosite în scopuri militare, conform

declaraþiilor fãcute ieri de premierul
britanic David Cameron.

În urma prãbuºirii avionului
MH17, sãptãmâna trecutã, în Ucra-
ina, oficialii Marii Britanii, ai
Franþei ºi Germaniei au avertizat

cã astãzi ar putea fi adoptate noi
sancþiuni de cãtre miniºtrii afaceri-
lor externe, în cadrul unei reuniuni
programate sã aibã loc la Bruxel-
les. Sancþiunile vor fi stabilite dacã
preºedintele Rusiei, Vladimir Pu-

tin, nu obþine de la separatiºtii pro-
ruºi din Ucraina acces “liber ºi to-
tal” la locul catastrofei.

ALINA VASIESCU

(continuare în pagina 3)

GABRIEL IGNAT, ELCEN:

“Negociem cu ruºii schimbarea
formulei de calcul a preþului
gazelor importate”

Conducerea Electrocentrale Bu-
cureºti (ELCEN) a negociat ºi obþi-
nut de la WIEE reduceri de preþ pen-
tru gazul importat din Federaþia
Rusã, dupã cum ne-a spus directorul
companiei, Gabriel Ignat, într-un in-
terviu. Compania continuã negocie-
rile pentru un preþ mai bun ºi securi-
zarea cantitãþilor pentru o iarnã care
poate fi dificilã, dupã cum a avertizat
Federaþia Rusã. Domnul Ignat ne-a
declarat, într-un interviu, cã încearcã
sã schimbe ºi formula de calcul a
preþului din contractul de import pe
care ELCEN îl are cu WIEE ºi care

este valabil pânã în 2019.
Directorul ELCEN susþine cã a

solicitat oferte ºi pentru înmagazi-
narea gazelor, astfel încât la iarnã
sã aibã o anumitã cantitate de gaze
la dispoziþie, în cazul în care se si-
steazã importurile, pe fondul ten-
siunilor Rusia-Ucraina. Gabriel
Ignat susþine cã ELCEN cumpãrã
gaze ruseºti ºi de la Romgaz, dar la
un preþ mai mare decât tariful plãtit
cãtre WIEE.

A.T.

Citiþi interviul pe larg în pagina 11

Orlando Nicoarã, directorul general al Mediafax Group S.A., a intervenit în comentarii-

le, de pe site-ul internet al ziarului BURSA, la “Scrisoarea deschisã adresatã ministru-

lui finanþelor Ioana-Maria Petrescu”, publicatã ieri, în care am atras atenþia ministrului

asupra inconsecvenþelor sale de fond, când îºi transmite îndemnurile la disciplinã fi-

scalã, prin intermediul firmelor de media ale lui Adrian Sîrbu, cãci firmele acestuia fi-

gureazã cu datorii pe site-ul ANAF, iar el însuºi este cunoscut ca indisciplinat fiscal –

premierul Victor Ponta a declarat recent, de douã ori, cã i-a cerut sã-ºi plãteasca taxe-

le - , ba chiar se spune cã persoane aflate în conexiune cu afacerile sale sunt arestate

sub suspiciunea de evaziune fiscalã ºi spãlare de bani.

Am selectat, dintre comentariile de ieri, pe cele ale lui Orlando Nicoarã ºi replicile

care mi s-au parut cele mai relevante, ca sã le reproduc alãturat (precizez cã am

operat mici corecturi de literã).

6. Taxe Mediafax Group

(mesaj trimis de Orlando Nicoarã

în data de 21.07.2014, ora 07:21)

Stimate domn,
În spiritul corectitudinii la care faceþi

apel, cred cã e corect sã precizaþi cã
MediafaxGroup îºiplãteºte taxele lazi,
taxele curente cât ºi eºalonarea de care
beneficiazã. Eºalonarea taxelor este un
procedeu normal ºi firesc, iar orice
companie poate apela la aceastã formã
de platã a taxelor, bineînþeles, cu re-
spectarea legilor care guverneazã astfel
de acþiuni. Þinând cont cã întreg artico-
lul dumneavoastrã se bazeazã pe afir-
maþiacãMediafaxGroupnu-ºiplãteºte
taxele, afirmaþie neadevãratã, aºa cum
amprecizatmaisus,vãrogsãfaceþico-
recþiile necesare în cadrul articolului.

Mulþumesc,
Orlando Nicoarã,
Director Genera
Mediafax Group

(continuare în pagina 6)

Dincolo de ceea ce i-au replicat,
deja, cititorii noºtri, îi punctez lui
Orlando Nicoarã câteva erori, pe
care le-a comis.

Nu este conform cu realitatea cã
“întreg articolul [meu] se bazeazã pe
afirmaþia cã Mediafax Group nu-ºi

plãteºte taxele”.
Subiectul articolului nu este com-

portamentul Mediafax Group SA, ci
discreþia nepotrivitã a ministrului fi-
nanþelor Ioana Petrescu în privinþa
datelor sale biografice ºi abia apoi
inconsistenþa îndemnurilor sale la

disciplinã fiscalã, lansate prin
vehicule media înregistrate cu
datorii restante.

În realitate, în aceastã a doua
privinþã, mã refer la indisciplina
fiscalã caracteristicã, pe care
Adrian Sîrbu o imprimã firmelor
unde deþine frâiele, fie ca proprie-
tar, fie ca director (iar Mediafax
Group S.A. este doar una dintre
ele).

Asupra subiectului sunt lãmurit
încã din anii 2001-2002, când am
scris peste 70 de articole despre mal-
versaþiunile sale fiscale (la acea datã,
ºapte ani de neplatã aTVA ºi a altor
obligaþii fiscale, de cãtre PRO TV,
ºtergeri repetate de datorii, care au

culminatcuacordareaunuiajutordestat
de 276 de miliarde de lei “pentru cultu-
rã”), tolerate de puterea politicã, la
schimb cu influenþa mediaticã.

MAKE

(continuare în pagina 6)

Analiºti: “Propaganda americanã acoperã
adevãrata vinã”

Propaganda americanã acoperã
adevãrata vinã în cazul accidentului
aviatic de la graniþa dintre Ucraina ºi
Rusia, în care au murit aproape 300
de civili, considerã unii analiºti,
apreciind: “Ucraina poartã adevãra-
ta vinã, pentru cã a acþionat cu vio-
lenþã, încãlcând principiul potrivit
cãruia «violenþa naºte violenþã». Si-
tuaþia se înrãutãþeºte în momentul în
care acest principiu este încãlcat. Un
conflict trebuie soluþionat de la înce-
put prin diplomaþie. În prezent, ame-
ricanii pun presiuni din spate, în loc
sã aleagã calea diplomaþiei. Toatã
criza ruso-ucraineanã nu ar fi avut
loc dacã Ucraina nu ar fi atacat prima

ºi nu ar fi lãsat avioanele sã zboare
pe spaþiul respectiv”.

Sursele noastre sunt de pãrere cã
oricât de puternici ar fi ucrainenii
“nu au cum sã treacã de rebeli”,

aceºtia din urmã având la bazã o am-
plã experienþã în astfel de conflicte.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 3)

Ionel Niþu:
”Eroare umanã
de identificare a
þintei”

Analistul Ionel Niþu considerã cã
doborârea avionului Malaysia Airli-
nes în Ucraina a fost o eroare umanã
de identificare a þintei.

Domnia sa ne-a declarat: “În zonã,
era conflict. Cu câteva ore mai devre-
me, un avion militar ucrainean Su-
hoi-25 fusese doborât de forþele
ruseºti, cu trei zile înainte, un avion de
transport ucraineanAntonov-26fusese,
deasemenea,doborâtderebeliipro-ruºi.
Forþele armate beligerante erau, aºadar,
în stare maximã de alertã (.A.A.)

(continuare în pagina 3)

DOBORÂREA AVIONULUI ÎN UCRAINA

Liberalii îl aruncã pe Iohannis în cursa pentru prezidenþiale
Preºedintele liberalilor, Klaus Io-

hannis, a fost desemnat, ieri, candi-
dat al partidului la alegerile prezi-
denþiale, dupã cum a anunþat chiar
fostul lider al PNL, Crin Antonescu.

Domnia sa a precizat: „Toatã lumea
este mulþumitã, domnul Iohannis pen-
tru cã a fost desemnat, partidul pentru
cã a fãcut desemnarea, eu pentru cã
ceea ce am solicitat, ºi anume aceastã
pronunþare printr-un vot clar, corect,
civilizat, elegant, s-a fãcut ºi în rest
vom vedea ce se mai întâmplã”.

Întrebat dacã îl va sprijini public
pe Klaus Iohannis, Crin Antonescu a
arãtat cã s-a pronunþat deja public în
aceastã chestiune ºi cã rãspunsul
rãmâne valabil: „Eu atâta vreme cât
sunt membru al PNL, cu atât mai
mult cu cât sunt fost preºedinte al

acestui partid, evident cã ºtiu ce am
de fãcut”, a declarat Antonescu.

Potrivit Agerpres, chestionat dacã
Iohannis ar trebui sã fie îngrijorat de
numãrul voturilor obþinute de dom-
nia sa, Antonescu a rãspuns: „Eu
cred cã este un scor normal, în limi-
tele normalului, nu vãd de ce. Eu
cred cã este un scor foarte bun, câºti-
gãtor. Ce voiaþi, sã nu voteze nimeni
cu mine? Nu este îngrijorãtor deloc.
Este un partid în care a avut loc o
competiþie normalã, în care s-a votat
într-o procedurã corectã”.

Votul în Delegaþia Permanentã a
PNL a fost de 110 de voturi pentru
desemnarea lui Klaus Iohannis can-
didat al PNL la prezidenþiale ºi 56 de
voturi pentru Crin Antonescu. Fostul
preºedinte PNL a precizat cã votul a

fost secret, potrivit statutului
partidului.

De asemenea, Crin Antonescu a
susþinut cã nu a pus sub semnul între-
bãrii proiectul prezidenþiabil al lui
Iohannis, deoarece acesta nu a
existat.

Crin Antonescu a spus, înainte de
întrunirea Delegaþiei Permanente,
cã nu renunþã la candidatura pentru
prezidenþiale în contextul rezultate-
lor sondajului intern realizat de li-
berali pentru desemnarea preziden-
þiabilului ºi a precizat cã exclude
varianta unei candidaturi indepen-
dente la acest scrutin. „Nu le co-
mentez (n.r. - rezultatele sondaju-
lui). Este un sondaj pe care nu mi-l
asum, dar pe care nu-l contest”, a
spus Antonescu. n

Adrian Sîrbu nu mã mai preocupã.


