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FT: Cinci bãnci majore,
amendate cu peste
5 miliarde dolari
pentru manipularea
pieþei valutare

Cinci dintre cele mai mari bãnci
din lume vor plãti amenzi de peste 5
miliarde de dolari pentru manipula-
rea pieþei valutare, un anunþ oficial în

acest sens fiind
aºteptat mier-
curi, scrie pu-
blicaþia britani-
cã Financial Ti-
mes (FT), con-
form Agepres.

C o n f o r m
acesteia, grupul britanic “Barclays”
a acceptat sã plãteascã douã miliarde
de lire sterline cãtre Autoritatea de
Reglementare a Pieþelor Financiare
din Marea Britanie (FCA), Departa-
mentul Justiþiei din SUA, Rezerva
Federalã, Agenþia americanã de re-
glementare a pieþelor materiilor pri-
me (CFTC) ºi Departamentul Servi-
ciilor Financiare din New York. Ce-
lelalte patru bãnci au încheiat în no-
iembrie o înþelegere cu FCA, CFTC
ºi autoritãþile de reglementare din
Elveþia.

“JPMorgan Chase”, “Royal Bank
of Scotland” ºi “Citigroup” ar urma
sã plãteascã, fiecare, câte un miliard
de dolari Departamentului Justiþiei
din SUA. Valoarea amenzii pentru
banca elveþianã UBS nu se cunoaºte
deocamdatã.

Bãncile sunt acuzate cã au împãr-
tãºit informaþii ºi ºi-au coordonat
tranzacþiile pentru manipularea pie-
þei valutare într-un mod care sã le fa-
vorizeze.

Cele cinci bãnci ºi-au fãcut provi-
zioane substanþiale pentru amenzi. n
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ACÞIONARII ACUZÃ ALTE NEREGULI LA DESFIINÞAREA RASDAQ:

“BVB dã avize pentru mutarea
pe AeRO, cu încãlcarea legii”
l Investitor cãtre Sobolewski: ”A pune la baza construcþiei ATS emitenþi care încalcã legea nu
face decât sã amorseze scandaluri care vor afecta încrederea investitorilor ºi a potenþialilor
emitenþi”

D
esfiinþarea Rasdaq ºi
mutarea emitenþilor pe
alte pieþe sunt ocazii
pentru ca Bursa de Valori

Bucureºti (BVB) sã ocoleascã regu-
lile sau sã le interpreteze în stil pro-
priu, pe principiul “lasã cã merge ºi
aºa”.

Mai mulþi acþionari s-au plâns di-
rect Busei, dar ºi Autoritãþii de Su-
praveghere Financiarã (ASF) pe
motiv cã unii emitenþi, care ºi-au
schimbat obiectele de activitate no-
minalizate în statute, primesc de la
BVB avize de listare pe sistemul al-
ternativ AeRO, fãrã sã îndeplineascã
ºi obligaþia sã îºi modifice actul con-
stitutiv, în Adunarea Generalã a
Acþionarilor, adicã încãlcând Legea
31/1990 a societãþilor comerciale.
Cu avizul BVB în faþã, aprobarea
ASF vine ca o formalitate.

Investitorii fac referire la o gãsel-
niþã utilizatã de BVB, pentru evita-
rea legii, respectiv acordarea avizu-
lui de principiu celor care îºi iau an-
gajamentul cã, în 12 luni, vor convo-
ca o AGA ºi vor discuta modificarea
actului constitutiv. Cu alte cuvinte,
pot respecta legea peste un an.

Alte voci, deºi dau dreptate acþiona-
rilor care susþin cã emitenþii trebuie sã

þinã AGA pentru schimbarea obiecte-
lor de activitate, unde este cazul, susþin
cã BVB nu se poate opune listãrii, ne-
având competenþã în acest sens.

Pânã la închiderea ediþiei, BVB
nu ne-a transmis punctul de vedere
pe acest subiect.

Un acþionar al “Comat” Galaþi a

informat, printr-o scrisoare, BVB ºi
ASF cã societatea are ca scop, con-
form Actului constitutiv “comercia-
lizarea de materii prime, materiale,
piese de schimb, subansamble ºi alte
produse industriale ºi a altor produ-
se”, iar obiectul de activitate princi-
pal este comerþul cu ridicata specia-

lizat al altor produse.
Domnia sa precizeazã cã, pentru

anul 2014, din raportul anual pe care
l-a consultat, din cifra de afaceri de

936.667 lei, chi-
riile reprezintã
95%.

A c þ i o n a r u l
aratã: “În fapt, la
societatea Comat
SA Galaþi a avut
loc, în ultimii ani,
s c h i m b a r e a
obiectului princi-
pal de activitate
(..) Menþionez cã
s c h i m b a r e a

obiectului principal de activitate s-a
fãcut fãrã sã existe o Hotãrâre de
Adunare Generalã Extraordinarã în
acest sens, ceea ce constituie o încãl-
care a Legii nr. 31/1990 a societãþilor
comerciale, cât ºi a articolului nr.13
al statutului societãþii, care spune cã
«Adunarea generalã extraordinarã
se întruneºte ori de câte ori este nece-
sar a se lua hotãrâri pentru ... - schim-
barea obiectului principal de activi-
tate al societãþii»”.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 13)

DE TEAMA UNEI SCUMPIRI ACCELERATE,

Guvernul nu vrea sã
transparentizeze piaþa gazelor

Un proiect de modificare a Legii
Energiei, iniþiat de un grup de deputaþi
PSD în 2013, care vizeazã transpa-
rentizarea totalã a pieþei gazelor pe
modelul celei de la electricitate, se
va reîntoarce la dezbateri în Camera
Deputaþilor, dupã doi ani de tergiver-
sãri prin Parlament, conform unor
surse parlamentare. Proiectul preve-
de ca toþi operatorii sã oferteze pu-
blic ºi nediscriminatoriu, pe piaþa
concurenþialã, organizatã ºi admi-
nistratã pe baza unor reguli specifice
stabilite de autoritatea competentã,
întreaga cantitate de gaze naturale

disponibilã.
Guvernul a trimis în 2014 un

punct de vedere negativ, dar care a
fost publicat pe site-ul Camerei abia
recent, dupã cum ne-au spus câþiva
din deputaþii iniþiatori.

Executivul aratã în document cã
nu susþine acest proiect, pentru cã
modificarea propusã creeazã premi-
sele apariþiei unui risc major de acce-
lerare a liberalizãrii preþurilor regle-
mentate faþã de calendarul aprobat
de Guvern, în sensul unor creºteri
majore într-un interval de timp foar-
te scurt. Poziþia autoritãþilor este cel
puþin ciudatã, în condiþiile în care
preþul electricitãþii tranzacþionat pe
platformele OPCOM a scãzut verti-
ginos începând in 2013, dupã ce Le-
gea Energiei a instituit, din toamna
lui 2012, obligativitatea tranzacþio-
nãrii pe bursã a tuturor cantitãþilor
disponibile.

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 5)

SUMMIT REGIONAL DE SECURITATE CIBERNETICÃ LA
BUCUREªTI

Victor Ponta: “Gazul ºi energia,
principala armã a Rusiei, cu care poate
ºantaja regiunea ºi Europa”

Þara noastrã este un bastion
de securitate, de stabilitate, de
predictibilitate în aceastã re-
giune complicatã unde avem
câteva rãzboaie pe care le du-
cem în acelaºi timp, din ferici-
re, nu rãzboaie convenþionale,
aºa cumdin pãcate se întâmplã
în estul Ucrainei ºi în alte zone, a de-
clarat ieri premierul Victor Ponta, la
Summitul Regional pentru Securitate
Ciberneticã - „Strategia de securitate
ciberneticã a României ºi oportunitãþi
de afaceri”, care se desfãºoarã zilele
acestea la Bucureºti.

Victor Ponta a spus cã ºi aceste rãz-
boaie neconvenþionale sunt la fel de di-
ficile, dând ca exemplu rãzboiul pe
energie: “Spuneam de multe ori cã
principala armã a Federaþiei Ruse în
acest rãzboi nu o reprezintã avioanele
sau tancurile sau rachetele, ci o repre-

zintãgazul ºi energiacucarepot
ºantaja regiunea ºi Europa”.

Premierul a mai precizat cã
existã tot timpul atacuri asu-
pra sistemelor de date, asupra
sistemelor tehnologice avan-
sate de comunicaþii, pe care
anumiþi oameni reuºesc sã le

blocheze, oferindu-ne capacitatea de
a folosi ºi internetul, televiziunea, si-
stemul de control al transporturilor
aeriene sau feroviare, ºi tot ceea ce
þine de viaþa de zi cu zi. (A.S.)

(continuare în pagina 11)

REFLECÞII NECONVENÞIONALE DESPRE BACªIª (TIP)

Hiperreglementare a bacºiºului,
în România

Am urmãrit cu interes ºi "va-
gamente" amuzat zbuciu-
mul guvernanþilor legat de

reglementarea “bacºiºului”. Am co-
mis un exerciþiu de documentare ce
iese din cadrul dâmboviþean, com-
paraþiile dându-mi o ºansã în plus de
cunoaºtere. Am fost îndemnat la
aceasta ºi de variile experienþe avute
cu bacºiºul pe care l-am dat pentru
servicii în diferite þãri.

Am “beneficiat” de la critici
flamboiante ale chelnerului într-un
restaurant cu profil asiatic în New

York în urmã cu ceva ani, care mi-a
aruncat pe masã bacºiºul jignitor de
mic în opinia lui, pânã la privirea
iniþial nedumeritã a unui chelner la
un mic restaurant în Ginza, la Tokio
(dupã ezitãri, a luat bacºiºul,
spunând un fals ºi însufleþit “Domo
arigato!”).

Iar experienþa cea mai recentã
am avut-o pe 9 mai, la un restaurant
“de fiþe” din Manhattan, unde am
serbat cu familia “Ziua mamei”.
Spre informare includ (n.r. în co-
pie) expresia financiarã a experien-

þei bacºiºului (lesne de înþeles, am
acoperit numele restaurantului).
Din decenþã, precizez cã nu am plã-
tit eu.

Nu sunt sigur cã terminologia pe
care o folosim reflectã corect esenþa
socialã, cu atât mai puþin cea de re-
glementare a fenomenului. Iniþial,
originar din Persia, apoi preluat spre
vest, termenul reflectã un dar acor-
dat celui care îl cerea.

MARIAN DINU

(continuare în pagina 13)

ÎN FAVOAREA BÃNCII ROMÂNEªTI

Al cincilea dosar
colectiv pe CHF -
“trântit” de Justiþie
l Piperea: “Aºteptãm argumentaþia, sã putem
formula apelul”

Tribunalul Bihor a respins cererea
unui numãr de circa 70 de reclamanþi
dintr-un dosar colectiv intentat
împotriva Bãncii Româneºti, care
are ca obiectiv contractele de credit
în franci elveþieni (CHF).

Dosarul, înaintat instanþei anul
trecut, a fost “trântit” de Justiþie în 30
aprilie, soluþia Tribunalului pre-
cizând: “Respinge ca nefondatã ce-
rerea formulatã de reclamanþi. Obli-
gã fiecare reclamant sã plãteascã în
favoarea pârâtei suma de 582,73 lei
cu titlu de cheltuieli de judecatã. Cu
apel în 30 zile de la comunicare, ce
se va depune la Tribunalul Bihor”.

Gheorghe Piperea, avocatul coor-
donator al cazului, susþine cã nu ºtie
care este motivaþia instanþei ºi subli-
niazã cã aºteaptã argumentaþia, ca sã
poatã formula apelul.

“Este unul din cele cinci dosare
colective pe care justiþia ni le-a
trântit pânã acum - patru la Bucureºti
ºi unul la Oradea - , din cele câteva
zeci pe care le avem pe rolul instan-
þelor. Acestea se adaugã dosarelor
disjunse de judecãtori.

Este uimitor cum, la Craiova, pe
aceeaºi speþã, la aceeaºi bancã, a fost
câºtigat un proces individual. Doar
cã cel de la Oradea era colectiv”.

Judecãtoria Craiova a dat câºtig de

cauzã unui client al Bãncii Româneºti
împrumutat în CHF, obligând banca
sã îi calculeze ratele debitorului la
cursul de schimb de la data încheierii
contractului, fãrã ca respectivul
împrumut sã fie convertit în lei.

Decizia nu este definitivã ºi irevo-
cabilã, iar Banca Româneascã a
anunþat cã va formula apel.

Avocatul Piperea opineazã cã ho-
tãrârea va constitui un precedent
pentru celelalte cazuri care urmeazã
sã se pronunþe, pe aceeaºi speþã, în
Instanþã.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 14)

GRAM AUR = 151,9287 RON FRANC ELVEÞIAN = 4,2777 RON EURO = 4,4488 RON DOLAR = 3,9839 RON

Reprezentanþii a peste 20 de companii

americane participã zilele acestea la

Summitul Regional de Securitate Ciber-

neticã, ocazie cu care vor putea realiza

oportunitãþi cu parteneri români

actuali ºi potenþiali, precum ºi cu

membrii organizaþiilor guverna-

mentale. La eveniment sunt invitate sã

participe 17 state din Europa Centralã ºi

de Sud-Est, membre sau non-membre ale

UE ºi NATO, care îºi prezintã politicile în

domeniul securitãþii cibernetice, abor-

deazã tematici precum ameninþãrile ºi

vulnerabilitãþile cibernetice, încercând,

totodatã, sã identifice oportunitãþi pentru

colaborare internaþionalã ºi re-

gionalã ºi sã facã schimb de

bune practici în domeniu.

Mesajul unui

investitor pentru

Ludwik Sobolewski

(foto): “Tot ce se

construieºte pentru a

fi durabil trebuie sã

aibã o bazã solidã ºi

nimic nu se poate

construi pe minciunã”.


