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Curtea Europeanã
de Justiþie a început
analiza programului
de achiziþii al BCE

Curtea Europeanã de Justiþie, in-
stanþa supremã din UE, a început,
ieri, analiza legalitãþii programului
de achiziþii de obligaþiuni lansat în
urmã cu doi ani de Banca Centralã
Europeanã (BCE).

Acþiunea împotriva programu-
lui BCE, denumit Outright Mone-
tary Transactions, a fost iniþiatã
de un grup de aproximativ 35.000
de cetãþeni germani care susþin cã
atunci când a început acest pro-
gram de achiziþii de obligaþiuni,
în 2012, BCE ºi-a depãºit manda-
tul.

“Banca Centralã Europeanã acþio-
neazã precum Comitetul Central.
Comitetul Central s-a mutat de la
Moscova la Frankfurt”, a declarat
Dietrich Murswiek, avocatul care îl
reprezintã pe politicianul german
conservator Peter Gauweiler, unul
dintre reclamanþi.

Instanþa va examina dacã progra-
mul încalcã tratatele europene care
împiedicã finanþarea guvernelor, o
politicã ilegalã, potrivit documente-
lor reclamanþilor. În schimb, avoca-
tul BCE susþine cã banca a fost nevo-
itã sã acþioneze într-o situaþie de ur-
genþã ºi a fãcut acest lucru fãrã sã
încalce legislaþia.

Decizia finalã a Curþii nu este
aºteptatã mai devreme de vara anului
viitor.

V.R.

Acord interimar preconizat pentru
gazul rusesc livrat Ucrainei

Viitoarele înþelegeri între gi-
gantul rus Gazprom ºi com-
pania ucraineanã de stat

Naftogaz trebuie sã excludã decizii
unilaterale, potrivit Itar Tass. Viziu-
nea comunã a Ucrainei ºi Rusiei pe
tema securizãrii aprovizionãrii cu
gaze este semnarea cu Gazprom a
unor contracte care sã nu permitã
modificãri unilaterale, aratã un co-
municat al Naftogaz, care subliniazã
cã Ucraina ºi Comisia Europeanã
s-au înþeles asupra necesitãþii unui
acord interimar cu Rusia pentru a
trece cu bine iarna care va debuta în

curând. Acest acord va conþine ga-
ranþii pentru Gazprom, astfel încât
gigantul rus sã fie sigur cã îºi recu-
pereazã banii.

Reuters relateazã cã Gunter Oet-
tinger, comisarul pentru energie, va
media discuþiile de astãzi dintre
miniºtrii energiei Yuri Prodan ºi Ale-
xander Novak. „Mai sunt detalii de
pus la punct. Continuãm discuþiile
pe baze bilaterale”, a spus Marlene
Holzner, purtãtorul de cuvânt al co-
misarului Oettinger. Ea a precizat cã
aceste discuþii se concentreazã pe
preþurile ºi cantitãþile necesare

Ucrainei în aceastã iarnã.
Preºedintele ucrainean Poroshen-

ko, care s-a întâlnit cu Putin vineri, a
spus cã au ajuns la o înþelegere pri-
vind preþul de livrare pânã la 31 mar-
tie. Potrivit lui Poroshenko, acesta va
fi de 385 dolari pe mia de metri cubi.

Cancelarul german, Angela Mer-
kel, a declarat, citatã de AFP, cã alia-
þii Ucrainei trebuie sã ajute aceastã
þarã sã plãteascã restanþele la gazele
livrate de Rusia. Premierul slovac,
Robert Fico, s-a opus oferirii de
asistenþã financiarã Ucrainei în acest
scop. (A.T.)

ªobolãnimea în panicã:
guzganul rozaliu,

învinuit a treia oarã
Cu cât se apropie alegerile,

coada liderilor de partid la
DNA se îngroaºã. Procuro-

rii au anunþat ieri cã, pentru doi
membri marcanþi ai PSD, respectiv
Viorel Hrebenciuc (n.r. poreclit
guzganul rozaliu) ºi Dan ªova, a
fost începutã urmãrirea penalã.

Astfel, Viorel Hrebenciuc, lider al
grupului parlamentar al PSD din Ca-

mera Deputaþilor, membru al Comi-
tetului Executiv Naþional al partidu-
lui ºi vicepreºedinte al Camerei De-
putaþilor, este urmãrit penal într-un
nou dosar, în care este acuzat de in-
stigare la infracþiunea de folosire, în
orice mod, direct sau indirect, de in-
formaþii ce nu sunt destinate publici-
tãþii ori permiterea accesului unor
persoane neautorizate la aceste in-

formaþii, trafic de influenþã, folosire
a influenþei în scopul obþinerii de fo-
loase necuvenite ºi cumpãrare de
influenþã.

DNA susþine cã Hrebenciuc ar fi
aflat informaþii din interiorul DNA
cu ajutorul fostului ºef al Serviciu-
lui Protecþie ºi Pazã (SPP) Dumitru
Iliescu, acesta cerând ºi obþinând
de la un angajat al Direcþiei infor-

maþii despre interceptarea deputa-
tului.

Senatorul PSD Dan ªova este ur-
mãrit penal pentru trafic de influen-
þã, dupã ce ar fi acceptat, la solicita-
rea deputatului Viorel Hrebenciuc,
sã iniþieze o propunere legislativã

privind amnistia ºi graþierea unor pe-
depse, pentru ca deputatul sã nu exe-
cute o eventualã condamnare, potri-
vit DNA.

I.P.

(continuare în pagina 3)

ALTÃ AGA LA SIF3, ACELAªI
DEZNODÃMÂNT

Fercalã l-a învins,
din nou, pe Frãþilã
Mihai Fercalã, preºedintele

directoratului SIF3 Tran-
silvania a ieºit, din nou,

învingãtor în lupta cu Constantin
Frãþilã, care deþine împreunã cu
apropiaþii, 5% din societatea de in-
vestiþii, cu ocazia Adunãrii Genera-
le de ieri de la SIF3.

Acþionarii au hotãrât, în întrunirea
de ieri, sã respingã toate punctele de
pe ordinea de zi, propuse de Frãþilã.

Aceºtia trebuiau sã decidã asupra
pornirii acþiunii în rãspundere împo-
triva membrilor directoratului SIF
Transilvania: Mihai Fercalã, Iulian
Stan (vicepreºedinte executiv ºi di-
rector general adjunct) ºi Mihãilã
Ion (fost vicepreºedinte executiv),
care, potrivit grupului format în jurul
lui Frãþilã, ºi-ar fi depãºit atribuþiile
funcþiei.

Mihai Fercalã ne-a declarat cã pro-
punerile fostului arbitru de fotbal au
fost respinse cu “o majoritate arhisu-
ficientã”. De asemenea, domnia sa
ne-a mai spus: “Adunarea acþionari-
lor s-a desfãºurat cu acuzele de rigoa-
re din partea lui Constantin Frãþilã, pe
care le repetã cu fiecare ocazie”.
Preºedintele directoratului SIF3 este
de pãrere cã fostul arbitru urmãreºte
sã intre din nou în Consiliul de Supra-
veghere al societãþii, dupã ce a fost re-
vocat în AGA din 11 august.

De cealaltã parte, Constantin Frã-
þilã nu considerã cã procentul de vo-
turi pronunþate împotriva propuneri-
lor sale este chiar mare. Domnia sa
afirmã: “Dacã nu existau procurile
speciale, atunci rezultatul votului era
cu totul diferit în ceea ce priveºte
Adunarea Generalã Extraordinarã a
Acþionarilor. Din totalul voturilor,
circa 39% au fost exprimate prin

procuri speciale”.
Constantin Frãþilã a mai menþio-

nat cã Mihai Fercalã a fost nervos ºi
obraznic cu unii dintre acþionari de-a
lungul ºedinþei.

Acþionarii SIF3 au mai hotãrât ºi
ca salariul preºedintelui executiv sã
rãmânã la nivelul actual.

În prezent, remuneraþia lunarã a
preºedintelui Consiliului de Supra-
veghere este stabilitã la nivelul a 7
salarii medii brute pe societate, iar
remuneraþia preºedintelui directora-
tului, la 12 medii brute pe societate,
dupã cum susþinea Constantin Frãþi-
lã în cererea sa pentru completarea
ordinii de zi a AGA. Domnia sa do-
rea ca preºedintele Consiliului de
Supraveghere sã fie remunerat lunar
cu 3 salarii medii brute, iar preºedin-
tele directoratului cu 5 salarii medii.

Frãþilã a afirmat recent cã salariul
lui Mihai Fercalã este de peste
80.000 lei, la care s-ar adãuga ºi cota
de participare la profit, astfel încât
suma s-ar dubla.

GABRIELA MÃRÃCINEANU

(continuare în pagina 14)

SOBOLEWSKI ªI ALÞI TREI INCOMPATIBILI, ALEªI ÎN CONSILIUL DEPOZITARULUI

Polonezul ne compromite
Bursa de Valori

B
ursa de Valori Bucureºti
a demonstrat, ieri, cã nu
are deloc simþul ridicolu-
lui. Acþionarii Depozita-

rului Central au decis, în Adunarea
Generalã de ieri, ca Ludwik Sobo-
lewski, directorul general al Bursei
de Valori Bucureºti, sã fie preºedin-
tele Depozitarului Central, în ciuda
faptului cã este incompatibil, potri-
vit regulamentelor Autoritãþii de Su-
praveghere Financiarã în vigoare, ºi
nici nu a depus un dosar de candida-

turã complet.
Totodatã, AGA i-a votat pentru

Consiliul de administraþie ºi pe cei-
lalþi opt candidaþi susþinuþi de BVB,
dintre care trei neeligibili (admi-
nistratorii Adrian Lupºan, Robert
Panã ºi Stere Farmache).

Cum BVB este acþionarul majori-
tar al Depozitarului Central, votul
sãu a fost determinant în AGA de
ieri, anihilând orice alte opinii con-
trare.

Conducerea BVB spera, încã de la

AGA Bursei din aprilie, ca ASF sã
schimbe regulamentul care interzice
cumulul de funcþii între conducerea
BVB ºi cea a Depozitarului Central,
astfel încât directorul general ºi ad-
ministratorii Bursei sã poatã partici-
pa la alegerile de la DC.

Deºi asta nu s-a întâmplat, BVB a
mers înainte, cu tupeu, astfel cã a
reuºit sã se facã de râs: Depozitarul
Central va duce la avizat, la ASF, ad-
ministratori aleºi care sunt incompa-
tibili.

În AGA, Conducerea Depozitaru-
lui Central a atras atenþia cã unii can-
didaþi nu îndeplinesc criteriile de eli-
gibilitate ºi a supus la vot includerea
acestora pe lista “de concurs”, deºi
unele voci au interpretat acest gest
drept o derobare de responsabilitate,
considerând cã Depozitarul nu ar fi
trebuit, din start, sã permitã candida-
turi incompatibile.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 14)

Fondul Proprietatea vrea
sã mai facã o ofertã de
rãscumpãrare acceleratã

Fondul Proprietatea vrea sã de-
ruleze cel de-al patrulea pro-
gram de rãscumpãrare de ac-

þiuni proprii, printr-o ofertã publicã,
ºi a depus documentaþia aferentã la
Autoritatea de Supraveghere Finan-
ciarã, aºteptând rãspuns în termen
de 10 zile, potrivit unui raport
transmis Bursei de Valori
Bucureºti.

“Prin aceastã ofertã,
Fondul intenþioneazã sã rãscumpere
750.000.000 de acþiuni (5,53%) de
la acþionarii Fondului”, se aratã în
comunicatul citat.

Deocamdatã, Fondul nu a anunþat
condiþiile ofertei, însã acestea ar pu-
tea fi similare ofertei accelerate de la
finalul anului trecut.

Atunci, FP a derulat o ofertã de
rãscumpãrare pentru 600 de milioa-
ne de acþiuni (4,35%), la preþul de 1
leu/unitate.

Ladata respectivã, acþionarii ar fivrut

sã vândã în ofertã peste 72% din FP.
Atunci, Fondul american de hed-

ging “Elliott Associates”, cel mai
mare acþionar al Fondului Proprieta-
tea (FP), a vândut 1% din acþiunile
FP, în cadrul ofertei de rãscumpãrare
derulatã de Fond, potrivit unor rapoar-
te transmise Bursei de Valori Bucu-

reºti. Pentru acest pachet,
“Elliott Associates” a
încasat 139 milioane lei

(31,2 milioane euro).
“Elliott” ºi-a vândut acþiunile prin

intermediul Manchester Securities
Corp ºi Beresford Energy Corp.

Fondul Proprietatea a accelerat
programul de rãscumpãrare de anul
trecut, aprobat de acþionari, pe motiv
cã procesul ar fi durat prea mult, în
condiþiile de lichiditate de la Bursa
de Valori Bucureºti.

Acþiunile FP au încheiat ºedinþa
de ieri la 0,8965 lei/unitate, în urcare
cu 0,17% faþã de vineri. (A.A.)

BURSA

Prostia se ia
Autoritatea de Supraveghere Fi-

nanciarã nu poate sã-i valideze pe
aleºii incompatibili din Consiliul de
administrare al Depozitarului Central.

Dacã ar face-o, ar arunca în aer
însãºi noþiunea de “Autoritate de
Supraveghere”, încãlcându-ºi pro-
priile reguli ºi înlocuindu-le cu ar-
bitrariul.

Ar însemna ca ASF sã preia asu-
pra sa oprobiul care, acum, planea-
zã asupra directorului general al
BVB Ludwik Sobolewski ºi a pãr-
þii din Consiliul BVB care îl susþine
în aventurismul arogant, însetat de
putere.

Prin urmare, ASF nu-l poate va-
lida pe Sobolewski.

Faptul este limpede.
De câtva timp, un postac insistã sã

intervinã pe site-ul ziarului BURSA,
sã afirme cã presa nu are competenþa
sã sesizeze încãlcãrile de reguli,

încercând sã împrãºtie ideea cã ar
trebui sã purtãm botniþe, iar încãlcã-
rile, eventual, sã fie constatate doar
de “instituþiile abilitate”.

A fost, probabil, pregãtirea pen-
tru huliganismul manifestat de
conducerea BVB, la alegerile De-
pozitarului.

De ce s-a încumetat Sobolewski,
totuºi, la o asemenea încãlcare fla-
grantã a regulilior, de ce o parte din
Consiliul BVB l-a susþinut, împo-
triva oricãrei raþiuni?!

Oricât am întoarce-o pe toate fe-
þele, nu putem gãsi decât un rã-
spuns, care se aflã, deja, în întreba-
re: din lipsa de raþiune.

Mai pe româneºte: din prostie.
Interes prostesc.
Prostia nu poate fi constatatã de

“instituþiile abilitate”.

MAKE


