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SAI CERTINVEST ªI SIF TRANSILVANIA PREIAU AXA LIFE
INSURANCE

Frãþilã reclamã
la ASF investiþia

SIF Transilvania în Axa
l Constantin Frãþilã: “Tranzacþia este inoportunã ºi ilegalã” l AXA Life
Insurance România a consemnat anul trecut pierderi de 45,99 milioane de lei

S
AI Certinvest ºi SIF3 Tran-
silvania au anunþat ieri cã
au încheiat un acord prin
care preiau de la Grupul

AXA operaþiunile sale de asigurãri
de viaþã ºi economisire din România.

În conformitate cu termenii acor-
dului, SAI Certinvest va achiziþiona
o participaþie de 70% din filiala
AXA din România, AXA Life Insu-
rance SA, în timp ce SIF Transilva-
nia va achiziþiona 30%, potrivit unui
comunicat.

Societãþile au precizat cã termenii
ºi condiþiile tranzacþiei nu vor fi fã-
cute publice.

Având în vedere cã SIF Transilva-
nia este listatã, înseamnã cã achizi-
þionarea a 30% din AXA Life Insu-
rance nu se încadreazã în criteriile
raportãrii obligatorii.

Potrivit regulamentelor în vigoa-
re, emitenþii trebuie sã raporteze
contractele încheiate a cãror valoare
depãºeºte 10% din cifra de afaceri
netã aferentã ultimelor situaþii finan-
ciare anuale sau contractele încheia-
te în afara activitãþii curente a socie-
tãþii.

Potrivit statutului SIF Transilva-
nia, Directoratul trebuie sã cearã

aprobarea Consiliului de Suprave-
ghere pentru tranzacþii de peste 5 mi-
lioane de euro.

AXA Life Insurance România a
consemnat anul trecut pierderi de
45,99 milioane de lei, în creºtere cu
4,9% faþã de 2012, fiind al patrulea
an consecutiv în care societatea a
încheiat cu un rezultat negativ.

Constantin Frãþilã, unul dintre cei
mai mari acþionari ai SIF Transilva-

nia, cu un pachet de 5%, ne-a spus:
“Am fãcut o plângere la Autoritatea
de Supraveghere Financiarã legatã
de tranzacþia pe care SIF Transil-
vania urmeazã sã o facã alãturi de
Certinvest, pentru cã o consider ino-
portunã ºi ilegalã”.

Constantin Frãþilã a câºtigat, în in-
stanþã, anularea deciziei acþionarilor
SIF Transilvania din luna august,
prin care fusese revocat din funcþia
de membru al Consiliului de Supra-
veghere SIF3, însã societatea a
anunþat cã va ataca decizia instanþei
cu apel.

În schimb, reprezentanþii noilor
acþionari AXA Life Insurance sperã
ca investiþia sã dea roade.

Eugen Voicu, Acþionar Fondator
SAI Certinvest, a declarat: “Asigu-
rãrile de viaþã ºi sãnãtate creeazã o
sinergie puternicã cu activitatea de
acum a Certinvest, atât în privinþa
portofoliului de produse, cât ºi în
privinþa intereselor clienþilor. Noii
acþionari vor creºte activitatea com-
paniei ºi vor lansa noi produse desti-
nate, în special, antreprenorilor”.

A.A.

(continuare în pagina 5)

DUPÃ ASOCIAÞIA BROKERILOR,

AIPC îi cere primului ministru
reexaminarea modificãrilor
legii pieþei de capital
l AIPC precizeazã cã are deja cunoºtinþã de
existenþa unor acþionari care intenþioneazã sã
procedeze la diluarea abuzivã a participaþiilor
acþionarilor minoritari

Asociaþia Investitorilor pe Piaþa
de Capital (AIPC) solicitã primului
ministru Victor Ponta ºi Ministrului
Finanþelor Darius Vâlcov sã reexa-
mineze proiectul de Ordonanþã de
Urgenþã privind modificarea
legii pieþei de capital, în con-
diþiile în care autoritãþile nu
au þinut cont de propunerile investi-
torilor referitoare la acest act ºi nici
nu au rãspuns în vreun fel probleme-
lor ridicate de aceºtia.

AIPC a transmis, la finalul lunii
trecute, cã o modificare propusã de Mi-
nisterul Finanþelor permite ridicarea
dreptului de preferinþã al acþionarilor

ºi realizarea aporturilor în naturã la ca-
pitalul social al societãþilor listate în
condiþii mai puþin restrictive decât în
prezent, “situaþie ce poate avea conse-
cinþe negative semnificative asupra

acþionarilor minoritari”.
În contextul în care, pe 12

decembrie, Finanþele au
transformat în proiect de Ordonanþã
de Urgenþã proiectul de lege lansat
iniþial pentru schimbarea legii pieþei
de capital, AIPC îºi reitereazã îngri-
jorãrile, în scrisoarea transmisã celor
doi guvernanþi. (A.A.)

(continuare în pagina 13)

PIAÞA AUTOHTONÃ DE VIDEOCHAT - 100 DE MILIOANE DE EURO

Afacerea videochat - profit din primul an de funcþionare

Piaþa autohtonã de videochat
se ridicã, în prezent, la circa
100 de milioane de euro ºi se

poate dubla în urmãtorii 3 ani, potri-
vit reprezentanþilor Studio 20, care
ne-au mai declarat cã piaþa mondia-
lã de profil este estimatã la 10 mi-
liarde de dolari pe an.

Studio 20, afacere-pilot deschisã
la 1 ianuarie 2014, a încasat lunar
aproximativ 70.000 de euro din vi-
deochat. Pânã în luna decembrie,
Studio 20 a rulat peste 900.000 de
euro, iar profitul brut pentru primul
an de funcþionare este estimat la
120.000 de euro.

Robert Vanderty, managerul Stu-

dio 20, spune: “Studioul este o afa-
cere cu activitate de export de servi-
cii. Ne-a luat mai bine de un an sã
punem la punct planul de business,
sã înþelegem cum faci businessul
ãsta perfect legal, cum recrutezi per-
sonalul potrivit. Acum totul merge
conform planului. De la începutul lui
octombrie avem franciza pentru
România gata pregãtitã”.

Studioul-pilot a intrat deja pe pro-
fit, iar cifrele sunt disponibile ori-
cãrui om de afaceri care vrea sã in-
vesteascã în acest domeniu.

Un studio de videochat glamour
sau „ciber-friend” este o afacere ati-
picã, dar profitabilã, iar francizarea ei

se face dupã toate normele în vigoare.
Robert Vanderty explicã: “Este

singurul business pe care eu îl ºtiu, în
care poþi miza pe o aºa marjã de pro-
fit. Mai mult, este un business sigur
pentru cã faci afaceri cu oameni
respectabili din America ºi Uniunea
Europeanã, unde existã peste 20 de
ani de tradiþie în acest domeniu. Cea
mai mare provocare a fost sã con-
struiesc acest business pe o temelie
perfect legalã ºi sã explic tuturor ce-
lor implicaþi care este de fapt filoso-
fia acestei afaceri”.

ROXANA ROªU

(continuare în pagina 4)

Ce nu ne spune
guvernul despre
bugetul pe anul 2015
Î

n bugetul pe anul 2015, pot fi
înscrise prevederi de venituri ºi
cheltuieli numai dacã existã o
bazã legalã, adicã legi prin care

sunt instituite impozite, taxe ºi alte
venituri ale bugetului public sau este
autorizatã suportarea cheltuielilor
din acest buget.

Dupã doi ani ºi jumãtate la
cârma þãrii, guvernul nu a
reuºit sã asigure în totalitate
aceastã bazã legalã, prin
adoptarea legilor necesare de
cãtre Parlament. În consecin-
þã, în ultima lunã din acest an,
guvernul a recurs la ceea ce
ºtie sã facã foarte bine: sã ocoleascã
Parlamentul, prin emiterea de ordo-
nanþe de urgenþã.

Guvernul ne spune cã în bugetul
pe anul 2015 nu a introdus impozite
ºi taxe noi ºi nu le-a mãrit pe cele
existente. Ce nu ne spune guvernul
este cã impozitele introduse, tempo-
rar, pentru anul 2014 sunt prelungite,
evident, tot temporar, în anul 2015,
printr-o nouã ordonanþã de urgenþã.
Este vorba de impozitul suplimentar
pe producþia internã de þiþei, impozi-
tul pe veniturile suplimentare din li-
beralizarea pieþei gazului natural ºi
impozitul suplimentar pentru distri-
buþia de energie electricã ºi cea de
gaze naturale. Prin urmare, se menþi-
ne incertitudinea regimului fiscal
pentru sectorul energetic, cu cerinþe
mari de investiþii, necesare moderni-
zãrii ºi dezvoltãrii. Dacã adãugãm ºi

ceaþa totalã lãsatã peste viitorul
sistem de redevenþe pentru þiþei ºi
gaze naturale, nu putem decât sã
constatãm cã, la incertitudinile crea-
te de scãderea masivã a preþului þiþe-
iului pe pieþele externe, guvernul nu
face altceva decât sã reducã atractivi-

tateapentru investitori aacestui
sector vital al economiei.

Totodatã, guvernul nu ne
spune cã menþine ºi în anul
2015 acelaºi mod aberant de
calcul al accizelor, ca ºi în
anul 2014, pornind de la un
curs al leului de 4,74 lei/euro,
umflat artificial, fãrã nicio le-

gãturã cu realitatea anului 2014.
Guvernul afirmã cã a crescut fon-

durile alocate din bugetul public
pentru investiþii. Ceea ce nu doreºte
sã afirme guvernul este cã, din nou,
se aflã în situaþia de a nu putea stabili
prioritãþi pentru programul de in-
vestiþii public, în mod argumentat,
deoarece nu are adoptate strategiile
din care sã rezulte aceste prioritãþi.
Astfel, în noiembrie 2012, un înalt
reprezentant al Comisiei Europene a
rugat Guvernul României ca, pentru
o bunã pregãtire a perioadei de pro-
gramare financiarã 2014-2020, în
care României îi sunt alocate peste
40 miliarde de euro din bugetul
Uniunii Europene, sã elaboreze o se-
rie de strategii, între care master-pla-
nul pentru transporturi, strategia
pentru sectorul energetic, strategia
pentru agriculturã, strategia pentru

sãnãtate ºi altele. Ceea ce spera
Comisia Europeanã era ca, pe baza
acestor strategii, orice obiectiv de in-
vestiþii co-finanþat ºi cu fonduri eu-
ropene sã se încadreze într-o gândire
strategicã a României. Se spera sã
evitãm situaþiile, de tot râsul, când
un pod modern peste Dunãre, finan-
þat din fonduri europene, se terminã,
la Calafat, într-un drum, de tot
plânsul. Unde ne aflãm dupã doi
ani? Master-planul pentru transpor-
turi nu este încã adoptat de cãtre gu-
vern, dupã ce ar fi trebuit îmbunãtãþit
pe baza concluziilor rezultate din
dezbaterile publice, iar strategia
pentru sistemul energetic a fost abia
pusã în dezbaterea publicã. Cât
despre celelalte strategii, nu avem
încã ºtiri credibile cu privire la
stadiul elaborãrii acestora. Lipsa
acestor strategii se reflectã ºi în mo-
dul în care guvernul a prezentat lista
celor peste 200 de obiective de in-
vestiþii, care sã participe la progra-
mul lansat de cãtre Comisia Euro-
peanã, cu susþinerea fondului euro-
pean de investiþii strategice.

Guvernul ne asigurã cã, prin bu-
getul pe anul 2015, a pus la dispozi-
þia bugetelor locale resursele necesa-
re pentru îndeplinirea atribuþiilor,
alocând, aºa cum prevede legea, cote
defalcate din impozitul pe venituri,
din TVA, ca ºi subvenþii de echili-
brare.

(continuare în pagina 11)

Putin acuzã Occidentul cã a
cauzat criza economicã din Rusia
l Situaþia de crizã poate dura cel mult doi ani, conform liderului de la
Kremlin, care nu anunþã nicio mãsurã pentru redresare l Rubla ºi preþul
petrolului scad din nou

Preºedintele rus, Vladimir Pu-
tin, a criticat, ieri, Occidentul
pentru cã a cauzat criza eco-

nomicã din þara sa ºi anticipeazã cã
aceasta va avea nevoie de doi ani ca
sã se redreseze.

“Uneori cred cã, poate, Occiden-
tul va lãsa ursul sã mãnânce mure ºi
miere în pãdure, poate cã îl vor lãsa
în pace”, a declarat Putin, în cadrul
unei conferinþe de presã desfãºurate
la Moscova, utilizând o metaforã
prin care se referã la renumita em-
blemã a Rusiei. Oficialul de la
Kremlin a adãugat: “Vestul, însã,
nu-l lasã în pace, pentru cã întotdea-
una va încerca sã-l punã în lanþuri ºi
de îndatã ce reuºeºte acest lucru, îi
smulg colþii ºi ghearele”.

Afirmaþiile lui Putin au venit în
contextul scãderii puternice din ulti-

ma vreme a preþului petrolului, al
sancþiunilor pe care le-a impus Occi-
dentul Rusiei din cauza conflictului
din Ucraina, respectiv al deprecierii
masive a rublei (moneda naþionalã).

În condiþiile în care preþul petrolu-
lui a pierdut peste 40% dupã luna iu-
nie pânã în prezent, rubla – peste 50%
în ultimele luni, iar analiºtii antici-
peazã cã economia Rusiei va intra în
recesiune anul viitor ºi cã inflaþia ar
putea atinge 25%, Putin se confruntã
cu un test real privind puterea sa.

Liderul Rusiei a afirmat cã sancþiu-
nile impuse þãrii sale sunt responsa-
bile în proporþie de pânã la 30% de
declanºarea crizei economice. “Si-
tuaþia actualã a fost provocatã de
factori externi”, a spus Putin, apre-
ciind cã ieºirea din crizã este “inevi-
tabilã”, în primul rând pentru cã
economia mondialã continuã sã
creascã.

ALINA VASIESCU

(continuare în pagina 15)

BURSA

Banca Elveþiei impune
dobândã negativã la
depozitele bãncilor
comerciale

Banca Naþionalã a Elveþiei (SNB)
a decis, ieri, sã introducã o dobândã
negativã de -0,25% pentru depozite-
le constituite de bãncile comerciale
la banca centralã, aceasta fiind o
nouã mãsurã excepþionalã care vrea
sã împiedice aprecierea francului.

Dobânda negativã va intra în vi-
goare în 22 ianuarie 2015 ºi se va
aplica depozitelor la vedere cu o va-
loare de peste 10 milioane de franci
elveþieni.

SNB a precizat cã scopul noii mã-
suri este sã ducã în teritoriu negativ
dobânda Libor la trei luni, pe care
Elveþia o foloseºte la stabilirea
dobânzilor pentru ipoteci ºi conturi
de economii.

“Introducerea unei dobânzi nega-
tive face mai puþin atractive plasa-
mentele în franci elveþieni ºi, de ace-
ea, sprijinã plafonul minim impus
cursului de schimb”, a informat
SNB.

Preºedintele bãncii centrale elve-
þiene, Thomas Jordan, a precizat: “În
ultimele zile, francul elveþian a fost
supus din nou presiunilor de creºtere.
Incertitudinea care a crescut rapid pe
pieþe a antrenat o cerere puternicã de
plasamente sigure. Agravarea crizei
din Rusia a avut cea mai mare contri-
buþie în acest sens”.

Amintim cã SNB a impus, în luna
septembrie 2011, un curs minim de
schimb de 1,20 franci pentru un
euro, ca sã lupte împotriva aprecierii
francului.

V.R.

THEODOR

STOLOJAN


