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JEROEN
DIJSSELBLOEM:
Grecia are nevoie
de noi împrumuturi
ca sã nu intre în
faliment

Decizia premierului elen Alexis
Tsipras de a modifica componenþa
echipei de negociatori cu Eurogru-
pul nu va fi suficientã pentru rezol-
varea impasului dintre Grecia ºi cre-
ditorii sãi, iar Atena va avea nevoie
de noi împrumuturi pentru a nu intra
în faliment, a avertizat ieri ºeful
miniºtrilor de Finanþe din zona euro,
Jeroen Dijsselbloem, transmite
Reuters.

“Guvernul elen a pariat cã, dacã
va negocia cu noi, BCE îºi va relaxa
reglementãrile ºi va da drumul la
bani. Dar nu va exista un acces facil
la fondurile BCE pânã când nu se va
ajunge la un acord solid cu Eurogru-
pul”, a afirmat Jeroen Dijsselbloem
într-un interviu acordat postului de
televiziune RTL Nieuws, citat de
Agerpres. Oficialul a adãugat: “Fãrã
noi împrumuturi, Grecia nu se va
descurca, aceasta este realitatea”.

Jeroen Dijsselbloem susþine cã în
ultimele douã luni s-au înregistrat
progrese reduse în negocierile cu
Atena ºi nu crede cã ar fi o idee bunã
un referendum în Grecia pe tema
acordului cu creditorii.

“Ar costa bani, ar crea incertitudini
politice majore ºi nu cred cã existã
timpul necesar pentru referendum.
De asemenea, nu cred cã grecii au
timp pentru aºa ceva”, a explicat Dij-
sselbloem. n
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Acþionarii BVB
ºi-au pierdut vlaga
l AGA a aprobat dividendele, într-o liniºte
neobiºnuitã l Nimeni nu a întrebat de bonusul
lui Sobolewski pentru 2014

Conducerea Bursei de Valori
Bucureºti (BVB) nu a fost
“deranjatã” cu prea multe

întrebãri, ieri, la Adunarea Generalã
de bilanþ, unde acþionarii s-au rezu-
mat la a-ºi aproba dividendele ºi bu-
getul pentru 2015.

Deºi cvorumul a fost de 52,4%, în
salã au fost prezenþi numai vreo zece
acþionari, potrivit unor surse prezen-
te la ºedinþã.

De obicei, la Adunãrile Generale
de la BVB, acþionarii se prezentau în
numãr mare ºi bombardau cu între-
bãri conducerea, ca sã afle planurile
de dezvoltare sau sã li se explice ac-
þiunile întreprinse.

Acum, însã, liniºtea a fost tulbura-
tã de o singurã persoanã, într-o
ºedinþã caracterizatã de voci din pia-
þã drept “plictisitoare”.

Un acþionar a dorit sã ºtie la cât se
ridicã procentul discounturilor acor-
date market makerilor în veniturile
BVB. Ludwik Sobolewski, directo-
rul general al Bursei, nu a venit cu o

cifrã, ci a spus cã aceste discounturi
reprezintã “soluþii pentru creºterea
lichiditãþii”, conform surselor.

Ok! La cât se ridicã ponderea “so-
luþiilor pentru creºterea lichiditãþii”
în veniturile BVB? Conducerea
Bursei nu a rãspuns.

Acþionarul a întrebat ºi care sunt
planurile pentru Casa de Compensa-
re Bucureºti (CCB), iar reprezentan-
þii BVB au rãspuns cã se gândesc sã
înfiinþeze o contraparte centralã, in-
stituþie impusã la nivel european
pentru decontarea derivatelor, care
necesitã un capital minim de 7,5 mi-
lioane de euro.

Întrebaþi cu ce bani va fi înfiinþatã
aceastã instituþie – cu cele 10-12 mi-
lioane de euro disponibile la BVB
sau prin atragerea altor surse – Lud-
wik Sobolewski a spus cã se
gândeºte, conform relatãrilor surse-
lor noastre.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 13)

AMBASADORUL SUA LA NATO, DOUGLAS LUTE:

“Sistemul de apãrare antirachetã al NATO
nu este îndreptat împotriva Rusiei”
l Scutul antirachetã de la Deveselu, operaþional pânã la sfârºitul anului l “SUA sporeºte protecþia aliaþilor europeni în faþa
ameninþãrilor venite din volatilul Orient Mijlociu”

Sistemul de apãrare antirachetã
al NATO nu este îndreptat
împotriva Rusiei ºi nu va sub-

mina în nici un fel capacitãþile stra-
tegice de descurajare ale Rusiei,
spune Douglas Lute, ambasadorul
SUA la NATO, într-un editorial
despre apãrarea antirachetã a
NATO. Oficialul american dã asi-
gurãri cã sistemul de apãrare antira-
chetã al NATO este pur defensiv,
menit sã intercepteze ºi sã distrugã

rachete balistice în faza de zbor, in-
clusiv focosul ºi orice alte arme de
distrugere în masã ar putea transpor-
ta acestea. În opinia lui Douglas
Lute, rachetele de interceptare nu
sunt dotate cu focos exploziv,
bazându-se pe energia cineticã pen-
tru a se ciocni cu ºi a distruge focoa-
sele rachetelor balistice inamice.
Domnia sa mai spune: “Sistemul de
apãrare antirachetã al NATO este
proiectat sã protejeze populaþiile, te-

ritoriile ºi forþelor þãrilor europene
membre NATO de ameninþarea
crescândã reprezentatã de prolifera-
rea rachetelor balistice din ce în ce
mai letale ºi cu razã din ce în ce mai
mare de acþiune. Peste 30 de þãri dez-
voltã rachete balistice din ce în ce mai
sofisticate. Pentru a se apãra de acea-
stã ameninþare realã, NATO are ne-
voie de o apãrare efectivã. (A.S.)

(continuare în pagina 2)

DOI AFACERIªTI CARE NU CRED ÎN LACRIMI

Florin Pogonaru ºi Sebastian Ghiþã
neagã cã doresc sã cumpere

ziarul “Ziarul Financiar”
Agenþia de presã Mediafax, cota-

tã, pânã nu demult, ca fiind “numãrul
unu” între agenþiile de presã din þara
noastrã, pare sã se apropie de finalul
drumului sãu, ca afacere.

De la începutul acestei sãptãmâni,
angajaþii Mediafax de la secþia eco-
nomicã au fost împãrþiþi - trei dintre ei
au rãmas în agenþie (în condiþiile în
care ºi la direcþia politicã mai lucrea-
zã tot doar câþiva oameni), alþi trei au
fost mutaþi la ziarul “Ziarul Finan-
ciar”, în timp ce majoritatea dintre ei -
în jur de zece - ºi-au dat demisia, dupã
ce au fost anunþaþi cã vor fi mutaþi la
ziarul “Ziarul Financiar”. (A.R.)

(continuare în pagina 3)

ASF s-a pregãtit pentru
falimentul “Astra”
lMiºu Negriþoiu: “Dacã majorarea de capital nu
are rezultat, nu avem altã soluþie decât
falimentul” l Autoritatea vrea un mecanism de
rezoluþie pentru asiguratori

Autoritatea de Supraveghere Fi-
nanciarã (ASF) are resursele ºi in-
strumentele necesare ca sã facã faþã
falimentului “Astra Asigurãri”, în
cazul în care majorarea de capital va
eºua, a spus, ieri, preºedintele insti-
tuþiei, Miºu Negriþoiu.

“Avem diverse simulãri pentru cel
mai rãu scenariu posibil, în privinþa
Astra”, a precizat domnul Negriþoiu,
adãugând: “Dacã majorarea capita-
lului Astra nu reuºeºte, nu avem altã
soluþie decât falimentul”.

Potrivit domniei sale, cea mai
mare parte din rezervele Fondului de
Garantare, de 900 milioane lei, va
trebui cheltuitã în cazul în care pla-
nul de administrare specialã a com-
paniei Astra nu va reuºi.

Miºu Negriþoiu a precizat cã, în
aceastã situaþie, ASF va lucra cu
asiguraþii, cãrora va trebui sã le plã-
teascã obligaþiile.

În luna martie, Administratorul spe-
cial al “Astra”, KPMG Advisory SRL,
a decis majorarea capitalului social al
asiguratorului cu aproximativ 425 mi-
lioane lei, conformplanului de redresa-
re, dupã ce, anul trecut, compania a
atras 65,08 milioane de lei, în urma
subscrierilor fãcute de cinci acþionari.

“Majorarea de capital este în faza
de pregãtire a prospectului”, a spus
Miºu Negriþoiu, care a precizat cã
termenul limitã pentru atragerea de
capital este în varã.

Pânã la cinci investitori sunt inte-
resaþi de preluarea Astra Asigurãri,

dintre care niciunul nu este prezent
pe piaþa româneascã de profil, dar
situaþia treneazã din cauza unei
“chestiuni de preþ”, a mai spus
preºedintele ASF, precizând cã efor-
tul de capital necesar este substanþial.

Autoritatea de Supraveghere Fi-
nanciarã a instituit, în februarie
2014, procedura de redresare finan-
ciarã prin administrare specialã a
companiei Astra, a suspendat drep-
tul de vot al acþionarilor ºi conduce-
rea ºi a numit firma KPMG ca admi-
nistrator special, dupã ce a constatat
cã asigurãtorul are nevoie de capital
suplimentar.

A.A.

(continuare în pagina 14)

S-A DESCHIS CUTIA PANDOREI

Micii producãtori nu mai
sunt obligaþi sã vândã
electricitatea pe OPCOM

Deputaþii din Comisia de Industrii
au dat ieri undã verde contractelor
directe pentru micii producãtori de
energie regenerabilã, care au o capa-
citate maximã de 3 MW instalaþi.
Aceºtia au adoptat un raport de avi-
zare a unui proiect care
prevede mai multe mãsuri
pentru producþia de ener-
gie regenerabilã, dupã multe luni de
dezbatere parlamentarã.

Actuala Lege a Energiei instituie
obligativitatea tranzacþionãrii elec-
tricitãþii pe pieþele OPCOM pentru
toþi producãtorii ºi furnizorii. Excep-
þia datã micilor producãtori de cãtre
Comisia de Industrii va deschide o
cutie a Pandorei uitatã din 2012,
când Hidroelectrica a intrat în insol-
venþã ºi a scãpat de contractele direc-
te încheiate cu „bãieþii deºtepþi” din
energie ºi când a intrat în vigoare Le-

gea Energiei. Deja mai mulþi furni-
zori sunt furioºi cã deputaþii fac
astfel de discriminãri ºi nu instituie
mãsura pentru toate contractele
încheiate de operatori privaþi din pia-
þã. De altfel, încã de la adoptarea noii

legi a energiei, furnizorii
au fãcut presiuni sã se re-
vinã la starea normalã, în

care tranzacþionarea electricitãþii în
mediu bursier sã fie voluntarã, nu
obligatorie, susþinând cã nu este
treaba lor dacã statul nu este în stare
sã facã afaceri cinstite cu energie.

Mai mulþi deputaþi din Comisia de
Industriine-auspuscãdeciziaa fost lua-
tã pentru cã micii producãtori de energie
verde au capacitãþi limitate ºi costuri
suplimentare pentru a tranzacþiona
energia pe pieþele OPCOM. (A.T.)

(continuare în pagina 4)

ENERGIE

Citiþi, în pagina 16, Tsipras antici-

peazã un acord cu creditorii “cel mai

târziu” la începutul lunii mai.

DEMISIILE DIN CONDUCERE ªI NEÎNCREDEREA ACÞIONARILOR AMENINÞÃ
VIITORUL BCC

A fost odatã Carpatica

Adunarea Generalã a
Acþionarilor bãncii
Carpatica a fost su-

biectul unui articol din urmã
cu un an în ziarul BURSA, al
cãrui titlu era “Va fi fost oda-
tã Carpatica?”.

Ieri, în cadrul Adunãrii Ge-
nerale Ordinare ºi a Adunãrii Gene-
rale Extraordinare a acþionarilor, a

venit ºi rãspunsul: întrebarea
s-a transformat în afirmaþia
din titlu, pe fondul refuzului
acþionarilor de a majora
capitalul bãncii.

La AGA a participat ºi Ilie
Carabulea, acþionarul majori-
tar al bãncii, dar participarea

sa nu a fost în nume propriu, ci în nu-
mele altui acþionar, în condiþiile în

care dreptul sãu de vot a fost
suspendat la cererea BNR.

Discuþiile s-au aprins în momen-
tul în care Ilie Carabulea a acuzat au-
ditorul extern al bãncii, KPMG, cã
nu ºi-a îndeplinit obligaþiile contrac-
tuale. Alþi acþionari au manifestat o
atitudine la fel de ostilã.

Motivul? Decizia auditorului de
a “nu exprima nicio opinie cu privi-

re la situaþiile financiare individua-
le”. În opinia KPMG, “existã in-
certitudini semnificative cu privire
la capacitatea Bãncii de a atrage
aporturi suplimentare de fonduri
proprii sau de a genera fondurile
proprii necesare din activitãþile cu-
rente”.

(continuare în pagina 3)
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