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“Piraeus Bank” ºi
“Eurobank”, eliminate
din indicele bursier
Stoxx Europe 600

Instituþiile elene de credit “Pi-
raeus Bank” SA ºi “Eurobank Erga-
sias” SAvor fi eliminate din indicele
bursier Stoxx Europe 600, decizie
care ar putea reduce fluxurile de in-
vestiþii într-o perioadã dificilã pentru
Grecia.

Acþiunile “Piraeus Bank” ºi cele
ale “Eurobank” au înregistrat scãderi
de aproximativ 65% în ultimul an, pe
piaþa din Atena, din cauza temerilor
privind datoria Greciei.

Eliminarea din cadrul indicelui
Stoxx Europe 600, care va deveni
efectivã în 23 martie, va avea ca
efect reducerea lichiditãþilor celor
douã instituþii. În urma acestei mãsuri,
cele douã bãnci vor fi eliminate ºi
din tranzacþiile fondurilor de tip ETF
(Exchange Traded Funds).

Conform analiºtilor “Société Gé-
nérale” SA, dupã eliminarea din
ETF-uri, ºi alte fonduri vor trebui
sã-ºi ajusteze afacerile ºi vor vinde
10,1 milioane de acþiuni “Piraeus”,
în valoare de aproximativ 6,2 mi-
lioane de euro, respectiv 47,5
milioane de titluri “Eurobank” în va-
loare de 7,1 milioane de euro.

Ieri, acþiunile “Piraeus” s-au de-
preciat cu 13%, iar cele ale “Euro-
bank” – cu 8%. Cele douã bãnci au o
capitalizare bursierã de 4,2 miliarde
de euro ºi, respectiv, 2,5 miliarde de
euro. Cele douã bãnci au o capitali-
zare de piaþã de circa 4 miliarde euro,
respectiv 2,4 miliarde euro.

V.R.

Atena: Grecia va avea
dificultãþi în plata datoriilor
cãtre FMI ºi BCE

Guvernul grec nu are o proble-
mã imediatã de lichiditate,
dar va avea dificultãþi în

rambursarea datoriilor cãtre Fondul
Monetar Internaþional (FMI) ºi Ban-
ca Centralã Europeanã (BCE), în pri-
mãvarã ºi în varã, declarã ministrul
elen de finanþe, Ya-
nis Varoufakis.

Prezent la un
post de radio, ofi-
cialul de la Atena a
menþionat: “Nu
vom avea probleme de lichiditãþi în
sectorul public, dar vom avea, sigur,
dificultãþi la plata ratelor cãtre FMI,
acum, ºi cãtre BCE, în iulie”.

Un oficial din Ministerul elen de
Finanþe a declarat, marþi, cã Grecia
aºtepta sã înceapã imediat discuþiile
cu partenerii de la FMI ºi UE pentru
acoperirea deficitului de finanþare,
dupã ce miniºtrii de finanþe din zona
euro au aprobat, recent, prelungirea

cu patru luni a programului de salvare
destinat Atenei. Finanþarea va fi fur-
nizatã, însã, abia dupã aprobarea pla-
nului economic detaliat al guvernului
elen, care cuprinde reformele la care
se angajeazã autoritãþile din Grecia.

Dupã plata unor dobânzi de circa
2 miliarde de euro
cãtre deþinãtori pri-
vaþi de obligaþiuni
ºi creditori institu-
þionali, în aceastã
lunã, Grecia trebuie

sã ramburseze FMI un împrumut în
valoare de aproximativ 1,6 miliarde
de euro, cu scadenþa în martie.

Ulterior, în aprilie, statul elen tre-
buie sã achite dobânzi de 800 de mi-
lioane de euro ºi circa 7,5 miliarde de
euro în iulie ºi august, pentru obliga-
þiuni deþinute de BCE care devin
scadente, precum ºi pentru alte
dobânzi. (V.R.)

(continuare în pagina 3)

PROIECTUL UNIUNII ENERGETICE

Vasile Iuga: “Uniunea Energeticã va face
statele mai puternice în relaþia cu Rusia”

Oficialii europeni au prezen-
tat, ieri, principalele mãsuri
din proiectul uniunii ener-

getice, care are ca punct central se-
curitatea energeticã. Uniunea
doreºte sã fie consultatã de statele
membre înainte ºi nu dupã încheie-
rea acordurilor interguvernamentale
din domeniul gazelor cu þãri din afa-
ra spaþiului comunitar. Comisia Eu-
ropeanã (CE) doreºte sã participe la
negocieri ºi sã impunã clauze stan-
dard, ca sã se asigure cã aceste acor-
duri nu se încheie sub presiune ºi cã
respectã normele europene.

Un comunicat al CE aratã: „Uniu-

nea doreºte sã existe o singurã voce în
negocierile cu statele din afara spaþiu-
lui comunitar ºi este nevoie de mult
mai multã transparenþã ºi în cadrul
contractelor comerciale privind apro-
vizionarea cu gaze. Avem nevoie de
diversificarea surselor de aprovizio-
nare cu gaze în condiþiile în care sunt
state membre care depind de o singu-
rã sursã. Vom da posibilitatea statelor
membre sã negocieze împreunã cu un
furnizor de gaze în cazul în care de-
pind de o singurã sursã ºi apare o si-
tuaþie de crizã în aprovizionare. Dar
aceastã negociere trebuie sã respecte
legislaþia europeanã”.

Radu Dudãu: “Noile norme

nu au caracter imperativ,

dar statele le vor respecta”

Radu Dudãu, directorul Energy
Policy Group, ne-a declarat: „Aceste
norme noi nu au un caracter impera-
tiv ºi nu sunt prevãzute sancþiuni
pentru statele membre. Documentul
prezintã o linie politicã în abordarea
securitãþii energetice ºi cine nu se
conformeazã va trebui sã aibã justifi-
cãri temeinice.

ALINA TOMA VEREHA
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CONCLUZIE SURPRINZÃTOARE A BNR
ÎN CAZUL CREDITELOR ÎN CHF:

“Împrumuturile în
franci elveþieni au adus
pierderi bãncilor”
l Piperea: “Nu putem vorbi de pierderi ale
bãncilor, în condiþiile în care acestea aveau
profituri de cazinou, de 85%, în 2007-2008”

Banca Naþionalã a României
(BNR) nu mai ºtie ce argu-
mente sã aducã în sprijinul

bancherilor, în problema creditelor
în franci elveþieni (CHF), anunþând,
ieri, cã împrumuturile în CHF au
adus pierderi bãncilor.

Nu ºtim de ce, pânã acum, nici re-
prezentanþii BNR ºi nici conducerile
bãncilor nu ne-au anunþat cu privire
la aceastã informaþie.

ªeful supravegherii BNR, domnul
Nicolae Cintezã, ne-a spus, în repe-
tate rânduri, cã sistemul nostru ban-

car a înregistrat pierderi substanþiale,
dar nu a menþionat cã împrumuturile
în CHF ar fi provocat “gãuri” opera-
torilor financiari.

În acelaºi timp, surse bancare au
declarat cã bãncile au vândut credite
neperformante cãtre societãþi de re-
cuperare cu discounturi care trec de
90%. Cu alte cuvinte, bãncile au pre-
ferat sã se spele pe mâini de anumite
credite unde ar mai fi putut recupera
ceva - chiar 20-30%, în unele cazuri
poate peste jumãtate din creanþe -,
decât sã negocieze cu clienþii ºi sã
ajungã la o înþelegere.

Virgil Dãscãlescu, ºeful Serviciu-
lui Riscuri Macroprudenþiale din ca-
drul Direcþiei Stabilitate Financiarã
a BNR, a declarat, ieri, în cadrul unei
conferinþe, cã împrumuturile în CHF
nu au adus profituri bãncilor, ci,
dimpotrivã, au produs pierderi ope-
ratorilor financiari.

Pierderea medie anualã a bãncilor,
în ultimii cinci ani, din acest tip de
împrumuturi, a fost estimatã, potrivit
domnului Dãscãlescu, la 3,9% din
soldul creditelor în CHF.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 3)

DENUNÞURI EXPLOZIVE LA DNA

Cocoº dã deºteptarea
l Udrea: “Dupã trei luni în arestul central, ºi
caracterele puternice declarã ce vor anchetatorii”

Omul de afaceri Dorin Cocoº
ºi-a turnat fosta soþie, pe Ele-
na Udrea, dar ºi pe alþi mem-

bri marcanþi ai vieþii politice ºi de afa-
ceri, potrivit ziarului Libertatea.

În ultimul timp este pus la îndoialã
adevãrul denunþurilor. De pildã, Ele-
na Udrea a declarat cã înþelege de-
nunþurile fãcute împotriva ei, pre-
cizând cã dupã trei luni în arestul
central, ºi caracterele mai tari cedea-
zã ºi declarã ceea ce vor anchetatorii
sã audã: “S-a creat o situaþie în care,
astãzi, cine face un denunþ este rã-
splãtit extrem de bine, fie ºi fraudu-
los dacã este denunþul, chiar dovedit
fraudulos, aºa cum este acum, perso-
najul beneficiazã de mãsuri preven-
tive extrem de uºoare, control judi-
ciar sau nici nu se mai ia mãsura, iar
atunci oamenii cu caractere slabe
sunt tentaþi”.

Declaraþia Elenei Udrea nu este
neverosimilã.

Prin urmare, nu avem de unde sã
ºtim ce relevanþã au denunþurile dacã
nu sunt sprijinite de dovezi concrete.

Dorin Cocoº a menþionat în De-
nunþul de la DNA: ”Precizez cã am
sprijinit personal campania electora-
lã din anul 2009, pentru a obþine
sprijinul Guvernului în vederea de-
rulãrii acestui contract (Microsoft –
n.r.). În acest sens am fost sprijinit de
cãtre Vasile Blaga ºi Elena Udrea.
Într-o discuþie cu Vasile Blaga mi s-a
comunicat cã trebuie sã plãtesc con-
travaloarea produselor din lista mai
sus menþionatã (material pentru
campania electoralã – n.r.), pre-
cizându-mi cã suma ajunge la apro-
ximativ trei milioane de euro”.

Fostul soþ al Elenei Udrea a de-
scris ºi traseul banilor, potrivit ziaru-

lui Libertatea: ”Din cauza blocãrii
conturilor lui Dinu Pescariu din
Elveþia suma ce mi-a fost remisã mie
cu titlu de beneficiu propriu a fost de
aproximativ 1.800.000 de euro, adi-
cã cei 700.000 de euro din cont,
200.000 de euro în Dubai, 100.000
de euro retragerile din cãrþile de cre-
dit ºi cei 800.000 de euro cash, din
care 500.000 de euro i-am împrumu-
tat lui Gabriel Sandu”. (A.S.)
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Rasdaq a murit, trãiascã AeRO!

Piaþa AeRO – sistemul alternativ
de tranzacþionare al Bursei de
Valori Bucureºti – a fost aleasã

de 206 societãþi pentru mutarea de pe
Rasdaq, care se desfiinþeazã, potrivit
lui Mircea Ursache, vicepreºedintele
Autoritãþii de Supraveghere Financia-
rã (ASF) pentru piaþa de capital, care

spune cã piaþa reglementatã a fost
aleasã de numai ºapte companii.

“Numãrul emitenþilor care se
mutã pe AeRO ar putea creºte, în
condiþiile în care mai sunt convocate
647 de Adunãri Generale, conform
legii 151/2014 (pentru desfiinþarea
Rasdaq)”, ne-a mai declarat domnul

Ursache, care aratã cã raportul este
în favoarea AeRO ºi în comparaþie
cu ATS-ul Sibex, unde au ales sã se
mute 18 companii, pânã acum.

Emitenþii de pe Rasdaq au fost
obligaþi, prin legea 151/2014, din 22
octombrie 2014, sã convoace acþio-
narii, în termen de patru luni (care a

expirat pe 22 februarie), ca sã decidã
mutarea pe piaþã reglementatã, pe un
sistem alternativ sau sã se delisteze,
în condiþiile desfiinþãrii pieþei, pe 22
octombrie 2015.

A.A.

(continuare în pagina 5)

Cancelarul german Angela Merkel

salutã acordul dintre Grecia ºi cre-

ditorii internaþionali ai acestei þãri,

însã considerã cã “încã mai este

mult de muncã”.

ÎN PRIMA ZI A ATS-ULUI BVB SUB NOUA DENUMIRE

Rulaj total de 62.000 de euro
pentru debutantele de pe AeRO
l Peste 95% din lichiditate, asiguratã de acþiunile “Delivery Solutions” lMiºu Negriþoiu, ASF:
“Trebuie sã sprijinim investitorii de retail, pentru cã piaþa de capital nu se adreseazã doar
investitorilor instituþionali”

I
nvestitorii au tranzacþionat,
ieri, acþiuni ale companiei de
curierat “Delivery Solutions”
(SDAY) ºi ale fondului “Car-

pathia Capital” (CRPC) în sumã de
aproximativ 62.000 de euro, în pri-
ma zi de listare pe piaþa AeRO, siste-
mul alternativ de tranzacþionare, re-
lansat de Bursa de Valori Bucureºti.

Prima cotaþie a acþiunilor SDAY a
fost de 7,55 lei/titlu. Pe parcursul zi-
lei, au fost tranzacþionate 36.375 de
acþiuni ale firmei de curierat, în va-
loare de 278.225 de lei (peste 95%
din lichiditatea ATS-ului), ºi au
închis ºedinþa la 7,8 lei/titlu.
Acþionarii companiei sunt Octavian
Bãdescu, cu 70% din capitalul so-
cial, ºi Lucian Baltaru (cu 30%).

Pentru fondul polonez dedicat

IMM-urilor, Carpathia Capital, preþul
de deschidere a fost de 3,9 lei/titlu.
Interesul a fost mult mai mic pentru
acest emitent, fiind realizate 20 de
tranzacþii cu 1.702 acþiuni CRPC, în
valoare de 7.888 de lei. Cotaþia de
închidere a fost de 5,55 lei/titlu.

Ludwik Sobolewski, directorul ge-
neral al BVB, a declarat, ieri, cã 25
februarie 2015 este o zi istoricã pen-
tru piaþa de capital de la noi, subli-
niind cã pe scena localã vor apãrea
oameni noi. Domnia sa susþine cã an-
treprenoriatul nu poate sã existe fãrã
acces la capital, iar piaþa AeRO oferã
companiilor oportunitatea sã gãseascã
o cale cãtre aceastã finanþare.

PETRE BARAC

(continuare în pagina 5)

De la stânga, la dreapta: Federico Salmoiraghi - consultantul FSA Advisory, Octa-

vian Bãdescu - directorul executiv al "Delivery Solutions", Ludwik Sobolewski -

directorul general al BVB.

Omul de afaceri Dorin Cocoº a primit

arest la domiciliu, în dosarul Micro-

soft, ca urmare a formulãrii unui de-

nunþ la DNA. El se aflã, totuºi, încã în

spatele gratiilor, în baza mandatului

de arestare pe care l-a primit în dosa-

rul Alinei Bica, fosta ºefã a DIICOT.


