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Contractul lui Sobolewski,
publicat de Houdini

P
robabil cã acþionarii BVB
nu ar fi de acord cu clauzele
acceptate de Consiliul Bur-
sei în contractul directoru-

lui general, Ludwik Sobolewski,
dacã le-ar cunoaºte.

Deºi a primit întrebãri insistente
pe acest subiect ºi de la presã, dar ºi
din partea acþionarilor, Ludwik So-
bolewski a refuzat sã îºi dezvãluie
salariul, precizând cã îl va publica
atunci când va exista o regulã în
acest sens pentru toþi emitenþii.

Ludwik Sobolewski a semnat cu
BVB un contract pe patru ani, pentru
un venit brut lunar de 16.667 euro, la
care se adaugã, în anumite condiþii,
un bonus de performanþã între 80 ºi
150% din salariul brut anual (între
160.000 de euro ºi 300.000 de euro)
ºi un bonus suplimentar egal cu ve-
nitul din anul precedent (salariu plus
bonus de performanþã, adicã între
360.000 de euro ºi 500.000 de euro),

potrivit draftului de contract intrat în
posesia noastrã.

În piaþã, s-a discutat cã Sobo-
lewski ar fi încasat un bonus de
performanþã de 150.000 de euro
pentru 2013, în condiþiile în care
abia fusese angajat de patru luni,
ceea ce a ridicat semne de întreba-
re privind criteriile stabilite în
contractul sãu.

Potrivit draftului de contract, di-
rectorul BVB avea dreptul, pentru
cele patru luni din 2013, la jumãtate
din bonusul de performanþã calculat
pentru 2013, dacã finaliza restructu-
rarea personalului (pondere de 67%
în stabilirea performanþei) ºi raporta
un profit de 4,6 milioane de lei (pon-
dere de 33% în stabilirea performan-
þei) pentru 2013.

Doar atât.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 13)

LIBERTATEA DE EXPRIMARE,
AMENINÞATÃ ÎN MEDIUL ONLINE

Ziarul la purtãtor!
l Presa scrisã, o gurã de aer dupã ce a fost
asfixiatã de publicaþiile on-line l Cristi Godinac,
MediaSind: “Interesul public trebuie sã fie pus pe
primul plan ºi apoi imaginea persoanei publice”

Decizia Curþii Europene de
Justiþie privind ºtergerea din
motorul de cãutare Google a

datelor având caracter personal a fost
interpretatã de mulþi utilizatori în
propriul interes, ducând astfel la mã-
suri de cenzurare a mediului online,
respectiv la limitarea dreptului jurna-
liºtilor la liberã exprimare.

Aºa-numitul “drept la uitare” pe
internet, stabilit recent de o directivã a
Curþii Europene de Justiþie (CEJ) care
permite utilizatorilor sã solicite cãtre
Google ºtergerea unor link-uri ce tri-
mit cãtre informaþii personale despre
ei (informaþiile considerate “inadec-
vate” sau “irelevante”), a creat o ade-
vãratã isterie în mediul online. Deºi

CEJ susþine în document eliminarea
informaþiilor privind datele persona-
le, Google a primit, în doar câteva
luni, peste 70.000 de cereri de ºterge-
re a unor date de interes public, multe
dintre ele privind criminali, politicie-
ni, medici sau profesori.

The Guardian susþine cã, de exem-
plu, un pedofil condamnat pentru po-
sesie de imagini cu abuzuri ale unor
copii a vrut ca informaþiile despre
condamnarea sa sã disparã, iar un me-
dic ºi-a dorit sã nu mai fie disponibile
comentariile pacienþilor nemulþumiþi
de modul în care i-a tratat.

RALUCA MANGA

(continuare în pagina 2)

EXCELENÞA SA, BAHADOR AMINIAN JAZI, AMBASADORUL
IRANULUI, ÎN EXCLUSIVITATE PENTRU ZIARUL BURSA

“Atacurile Israelului
sunt crime de rãzboi
împotriva Palestinei”

Reporter: Care este opinia dum-
neavoastrã cu privire la conflictul
actual dintre Israel ºi Palestina?

Bahador Aminian Jazi: În pri-
mul rând, aº dori sã vorbesc despre
situaþia umanitarã din Fâºia Gaza ºi
responsabilitãþile tuturor comunitã-
þilor în privinþa oamenilor din acea
regiune. În fiecare zi suntem martori
ai atacurilor asupra civililor, oameni
nevinovaþi, bãtrâni, femei ºi copii.
Chiar ºi spitalele sunt atacate zilnic.
Sunt acþiuni brutale ºi, din pãcate, nu
existã nicio reacþie din partea organi-
zaþiilor sau a comunitãþii interna-
þionale, iar asta este o adevãratã ca-
tastrofã umanitarã. Din nefericire,
opinia publicã nu reacþioneazã la
acest tip de evenimente tragice, iar în
anumite pãrþi ale lumii se întâmplã
lucruri foarte grave. Se pare cã popu-
laþia din þãrile vestice, în special, nu
considerã cã oamenii din Orientul
Mijlociu meritã sã fie luaþi în seamã
ºi, din pãcate, ºtirile despre acest tip
de evenimente care vin din aceastã
parte a lumii li se par obiºnuite. Con-

form valorilor ºi principiilor umane,
nu existã diferenþe între palestinieni,
europeni sau ceilalþi oameni. Dacã
un european este ucis într-o parte a
lumii, toatã lumea reacþioneazã, dar
când sute de oameni nevinovaþi mor
în Orientul Mijlociu nu vedem nicio
reacþie. Din pãcate, în ochii multora,
un palestinian nu pare sã fie egal cu
ceilalþi oameni, cetãþeni ai altor state.
Ce se întâmplã cu opinia publicã? Ce
se întâmplã cu aceºti oameni din þãri-
le vestice? Unde sunt valorile uma-
nitare? Unde sunt principiile demo-
cratice? Trãim într-o lume în care ar
trebui sã acceptãm cã toþi oamenii au
drepturi egale, dar, din pãcate, în
aceste zile vedem o realitate tristã pe
care nu putem sã o neglijãm.

Cred cã presa are un rol crucial în
aceastã privinþã ºi vrem sã vedem
mai multe reacþii din partea tuturor
asociaþiilor, organizaþiilor, a presei ºi
opiniei publice. Dacã aceastã ca-
tastrofã din Fâºia Gaza continuã, va
conduce la moartea a ºi mai multor
oameni nevinovaþi.

Sute de mii de oameni care trãiesc
ca într-o închisoare de atâta vreme
sunt acum þinta bombardamentelor
letale ºi brutale ale Israelului care
aplicã o pedeapsã colectivã locuito-
rilor din Gaza a cãror singurã vinã
este cã sunt palestinieni. Se foloseºte
tehnologie militarã ilegalã ºi arma-
ment sofisticat împotriva civililor
nevinovaþi care trãiesc de ani de zile
în condiþii deplorabile, fãrã acces la
medicamente sau la asistenþã medi-
calã adecvatã.

A consemnat

PETRE BARAC

(continuare în pagina 4)

Comisia Europeanã
a aprobat
restructurarea
“Piraeus Bank”
ºi NBG

Comisia Europeanã a decis, ieri,
cã planurile privind restructurarea
bãncilor elene “Piraeus Bank” ºi
“National Bank of Greece” respectã
prevederile comunitare referitoare la
acordarea de ajutoare de stat. Toto-
datã, autoritãþile europene considerã
cã aceste planuri vor permite restabi-
lirea viabilitãþii pe termen lung a ce-
lor douã bãnci, fãrã sã afecteze com-
petiþia.

“Prin acest plan de restructura-
re, NBG se va concentra pe opera-
þiunile bancare puternice din Gre-
cia ºi Turcia ºi le va îmbunãtãþi
eficienþa. Acest lucru va garanta
cã banca va putea sã finanþeze în
mod sus tenab i l economia
Greciei”, a declarat comisarul eu-
ropean pentru Concurenþã, Joa-
quin Almunia. Oficialul de la Bru-
xelles a adãugat: “Integrarea cu
succes a mai multor activitãþi ban-
care greceºti a întãrit poziþia de li-
chiditate a Piraeus Bank. Noul
grup extins trebuie sã finalizeze
procesul de raþionalizare început în
urmã cu doi ani pentru restabilirea
viabilitãþii sale pe termen lung”.

La data de 29 aprilie, Comisia Eu-
ropeanã a aprobat ºi planul de re-
structurare al “Eurobank”, iar în 9
iulie, pe cel al “Alpha Bank”, ambele
bãnci majore din Grecia.

V.R.

Excelenþa Sa, domnul Bahador
Aminian Jazi, ambasadorul Iranului
la Bucureºti, a declarat, într-un in-
terviu pentru ziarul BURSA, cã lipsa
de reacþie a comunitãþii internaþio-
nale la violenþele din Fâºia Gaza
este o adevãratã catastrofã pentru
palestinieni.
Domnia sa ne-a precizat cã Israel
foloseºte pretextul auto-apãrãrii
pentru a ataca civilii palestinieni:
“Sute de mii de oameni din Fâºia
Gaza sunt þinta bombardamentelor
letale ºi brutale ale Israel, iar o mul-
þime de arme ilegale sunt folosite

împotriva civililor care trãiesc în
condiþii deplorabile. Avem un caz
de crimã de rãzboi împotriva popu-
laþiei palestiniene, iar acesta este
adevãrul în cazul acþiunilor israelie-
ne din Fâºia Gaza. Israel face tot ce
poate pentru a-ºi atinge obiectivele
strategice, economice, etnice ºi re-
ligioase cu privire la resursele de
apã ºi gaze din regiune”.
Excelenþa Sa considerã cã singura
soluþie pentru rezolvarea conflictului
dintre Israel ºi Palestina este una de-
mocraticã, prin respectarea voinþei
cetãþenilor din Fâºia Gaza.

Contractul lui Sobolewski!
O lume întreagã l-a cerut.
ªi, vorba poetului, el nu l-a dat.
L-a cerut ziarul “BURSA” ºi ne-a spus cã nu ni-l dã.
În rãspunsul sãu a invocat faptul de nedorit cã pe
piaþa Bursei sunt listate companii care nu dezvãlu-
ie contractul de management ºi cã, în virtutea
unui principiu moral întors pe dos, îºi va dezvãlui
contractul de management atunci când toate
companiile vor fi fãcut asta. Bursa de Valori Bucu-
reºti nu dã un exemplu, ci îºi ia drept exemplu un
comportament împotriva cãruia invocã principiile
guvernanþei corporative.
I l-au cerut acþionarii. La Adunarea Generalã din
luna aprilie, au fost acþionari care au invocat scri-
soarea deschisã pe care ziarul “BURSA” i-a adre-

sat-o lui Sobolewski ºi în care îi ceream sã con-
firme ciudatele clauze contractuale prin care este
rãsplãtit generos înainte sã miºte vreun deget.
Acþionarii i-au cerut sã confirme cã este realã ului-
toarea clauzã prin care performanþele manage-
mentului sãu din anul 2014 sunt comparate cu
performanþele din anul 2012, iar nu cu cele din
2013. A fost una dintre cele mai ciudate Adunãri
generale, în care angajatul ºi-a înfruntat angajato-
rii, iar aceºtia din urmã au plecat acasã cu buzele
umflate ºi cu ochii în soare (era noapte, deci urlau
la lunã).
Dupã atâta tevaturã, din purã curiozitate, Autori-
tatea de Supraveghere Financiarã i-a cerut con-
tractul. Ei bine, ASF-ului i l-a dat, dar nu din prima.
Ci, dupã insistenþe, ºi ASF niciodatã nu a afirmat

public cã l-a primit.
Dar, l-a primit. ASF l-a bãgat în seif ºi nu l-a mai
scos de acolo.
Prin urmare, sã afiºãm pe site-ul www.bursa.ro
un draft de contract între Ludwik Sobolewski ºi
Bursa de Valori Bucureºti reprezintã “un gest de
Houdini” ºi bineînþeles, orice scamatorie rãmâne
neexplicatã.
În schimb, sperãm ca acest gest sã fie luat drept
exemplu de toate celelalte societãþi listate la Bur-
sã, astfel ca Ludwik Sobolewski sã nu mai aibã
nici un motiv sã nu-ºi afiºeze contractul pe site-ul
BVB.
El însuºi,
Nu noi.

MAKE

MAKE: "Bravo, Ludwik Sobolewski! Mi-a luat ceva timp!"

UE, aºteptatã sã anunþe noi
sancþiuni împotriva Rusiei
l Dmitri Medvedev atenþioneazã: “Rusia vrea
sã continue cooperarea reciproc avantajoasã
cu Europa”

Comisia Europeanã
este aºteptatã sã pre-
zinte, astãzi, noi san-
cþiuni împotriva Mo-
scovei, fiind în atenþie
în acest sens sectorul
financiar ºi cel al apã-
rãrii din Rusia.

“Am solicitat Comi-
siei Europene ºi Serviciului de
Acþiune Externã sã pregãteascã pro-
punerile de mãsuri, care sã priveascã
inclusiv accesul la pieþele de capital,
sectorul apãrãrii, produsele cu dublã

utilizare ºi tehnologiile
sensibile. Aceste pro-
puneri vor fi prezentate
joi (n.r. astãzi)”, a de-
clarat, marþi seara, re-
prezentantul UE pe
probleme de politicã
externã, Catherine
Ashton, în urma unei

reuniuni a miniºtrilor de externe din
UE, desfãºuratã la Bruxelles.

V. RIBANA

(continuare în pagina 3)

PÃRÞILE ÎNÞELEG DIFERIT
CONTRACTUL DE PRIVATIZARE A
ELECTRICA MUNTENIA SUD

Statul vrea sã obþinã 521,58 milioane
de euro de la Enel, la arbitraj
l Discuþiile amiabile au eºuat

Reprezentanþii statului ºi cei ai
companiei italiene Enel, care au
semnat în 2007 contractul pentru
privatizarea “Electrica Muntenia
Sud”, nu se mai înþeleg pe termenii
agreaþi, aºa cã Departamentul pentru
Energie a decis sã se adreseze Tribu-
nalului Arbitral de la Paris.

Statul Român, prin SAPE (com-
panie desprinsã din Electrica, înfiin-

þatã în scopul administrãrii participa-
þiilor minoritare ale statului în filia-
lele privatizate ale Electrica) va soli-
cita Enel plata unei sume de 521,583
milioane de euro, invocând Opþiu-
nea “Put”, potrivit Departamentului
pentru Energie.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 12)

IOANA PETRESCU NU A FOST
CONVINGÃTOARE NICI CU FONDUL

FMI aºteaptã încã mãsurile
de compensare a efectelor
reducerii CAS

Deºi, la întâlnirea de la Co-
troceni, ministrul Finanþe-
lor Ioana Petrescu a repetat

în mai multe rânduri cã mãsurile
prin care va fi acoperit deficitul
produs de reducerea CAS au fost pre-
zentate în amãnunt delegaþiei FMI, se
pare cã ºeful finanþelor nu a reuºit sã-i
convingã nici pe reprezentanþii Fon-
dului Monetar Internaþional.

Aceºtia încã mai aºteaptã ca auto-
ritãþile noastre sã prezinte cu exacti-
tate care sunt mãsurile de compensa-
re a efectelor pe care le va produce
reducerea CAS cu 5%, dupã cum
ne-au spus surse apropiate FMI.

Acestea ne-au precizat cã, deºi Mi-

nisterul Finanþelor Publice ar fi fãcut
estimãri detaliate legate de costurile
mãsurii de reducere a CAS, reprezen-
tanþii instituþiilor financiare interna-
þionale nu au fost informaþi în legãtu-
rã cu sursele de unde vor proveni ba-
nii pentru acoperirea deficitului bu-
getar creat dupã diminuarea CAS.

Întrucât autoritãþile au comunicat
în mod continuu angajamentul lor
care prevede continuarea consolidã-
rii fiscale de anul viitor, FMI aºteap-
tã ca mãsurile necesare pentru redu-
cerea decalajului care a apãrut în
acest domeniu sã fie luate în timp
util. (EMILIA OLESCU)

(continuare în pagina 5)


