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n Europenii impun taxe la importurile unor
produse din oþel provenite din China ºi
Rusia
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Preþul cuprului, estimat sã ajungã la cel
mai redus nivel din ultimii zece ani
l Cotaþia medie: 4.858 dolari tona în 2016

Cotaþia futures medie a cupru-
lui este aºteptatã sã coboare,
anul acesta, pânã la cel mai

redus nivel din ultimul deceniu, din
cauza creºterii slabe a cererii din
China, cel mai mare consumator
mondial de profil, respectiv a unei
supraproducþii, conform unui son-
daj Reuters.

Însã, analiza noteazã cã piaþa cu-
prului s-ar putea stabiliza în 2016,
odatã ce pierderile companiilor se
vor opri, ca urmare a reducerii capa-
citãþilor miniere. Anul trecut, gigan-
þii minieri “Glencore” Plc ºi “Free-
port-McMoRan” Inc. au anunþat cã
plãnuiesc suspendarea unor capaci-
tãþi de producþie a cuprului. Pentru
anul acesta sunt aºteptate noi tãieri,
din partea altor companii.

Potrivit sondajului menþionat, re-
alizat pe un eºantion de 32 de analiºti
din sectorul metalelor, preþul mediu

al cuprului va fi de 4.858 dolari tona
anul acesta – cel mai redus de dupã
2005, când atingea circa 3.600 de
dolari tona.

Ieri, în jurul orei 13.30 (ora Lon-
drei), preþul cuprului cu livrare la trei
luni a scãzut cu 0,7% la London
Metal Exchange, ajungând la 4.557
dolari/tonã. În ziua precedentã, cota-
þia a urcat la cel mai ridicat nivel din

8 ianuarie pânã în prezent: 4.595
dolari tona.

Pentru 2017, analiza Reuters anti-
cipeazã o îmbunãtãþire, respectiv un
preþ mediu de 5.182 dolari tona.
Totuºi, acesta este sub nivelul mediu
atins anul trecut: 5.495 dolari/tonã.

ALINA VASIESCU

(continuare în pagina 7)

Constantin Iacov, directorul
general al SMART, ºi-a înaintat
demisia ministrului Economiei

Constantin Dumitru Iacov, di-
rector general al societãþii
pentru Servicii de Mente-

nanþã a Reþelei Electrice pentru
Transport (SMART), ºi-a înaintat,
în 25 ianuarie 2016, demisia din
funcþie ministrului Economiei,
Costin Borc. Domnia sa va rãmâne
deocamdatã membru în Consiliul de
Administraþie al SMART.

“Demisia mea din funcþie survine
din cauza neimplicãrii Ministerului
Economiei, Comerþului ºi Turi-
smului în rezolvarea problemelor din
Sistemul Energetic Naþional (SEN),
sesizate prin adresele înaintate cãtre

domnul ministru Costin Grigore
Borc”, a precizat domnul Iacov.

Cu aceastã ocazie, directorul gene-
ral SMART trage un semnal cu privi-
re la problemele majore din SEN,
care pot genera oricând incidente de-
osebit de grave, ce pot pune în pericol
siguranþa naþionalã, continuând cã
oricând e posibil ca SEN sã aibã un
blackout, aºa cum s-a întâmplat la
aproximativ o lunã dupã cutremurul
din 1977, pierderile economice fiind
mai mari faþã de cele provocate de cã-
tre nefericitul incident.

ANDREI MURGULEÞ

n Pierderi record pentru
“Deutsche Bank”: 6,8
miliarde euro
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ªomajul
din Spania -
în declin, anul
trecut

Rata ºomajului din Spania a
scãzut, anul trecut, ajungând la
cel mai redus nivel din ultimii
cinci ani, semn cã piaþa muncii
din aceastã þarã începe sã se re-
dreseze.

Institutul Naþional de Statisticã
(INE) de la Madrid a anunþat, ieri,
cã rata ºomajului din Spania a
scãzut la 20,9% în trimestrul al
patrulea din 2015, de la 21,2% în
cele trei luni anterioare. Analiºtii
anticipau menþinerea ratei la
21,2%.

Datele oficiale mai aratã cã nu-
mãrul persoanelor fãrã loc de mun-
cã s-a redus cu 71.300 în perioada
menþionatã, la 4,78 milioane de per-
soane.

În ritm anual, numãrul persoane-
lor fãrã loc de muncã a scãzut cu
678.200, acesta fiind cel mai impor-
tant declin de la momentul la care au
început sã fie publicate datele sta-
tistice. Cele mai multe locuri de
muncã create au fost în servicii ºi în
agriculturã.

Totuºi, Spania are a doua cea mai
ridicatã ratã a ºomajului din Uniunea
Europeanã, dupã Grecia, unde acest
indicator era de 24% în trimestrul al
treilea al anului trecut. Rata ºomaju-
lui din Spania a atins un vârf de 27%
în 2013.

V.R.

RUSIA ANUNÞÃ:

Arabia Sauditã propune reducerea
producþiei globale de petrol cu 5%
l Cotaþiile þiþeiului urcã semnificativl Iran:
“Preþurile nu vor sta la un nivel redus multã vreme”

Arabia Sauditã a propus ca
statele producãtoare de þiþei
sã-ºi reducã producþia cu

pânã la 5%, ca sã vinã în sprijinul
preþului petrolului, a anunþat, ieri,
ministrul rus al energiei, Alexander
Novak. Dacã propunerea va fi ac-
ceptatã, atunci Rusia îºi va reduce
producþia de profil cu aproximativ
500.000 barili pe zi.

“Într-adevãr, au fost propuºi aceºti
parametri, care înseamnã ca fiecare
þarã sã-ºi reducã producþia cu pânã la
5%”, a rãspuns Novak, întrebat de jur-
naliºti dacã Arabia Sauditã a propus
diminuarea producþiei. Oficialul rus a
adãugat: “Acesta este un subiect de
discutat, este prea devreme sã ajun-
gem la o concluzie. Sunt o mulþime de
întrebãri legate de modul în care va fi
supravegheatã reducereaproducþiei”.

Novak a menþionat cã a existat o
propunere de organizare a unei întâlniri
între Organizaþia Þãrilor Exportatoare
de Petrol (OPEC) ºi statele care nu fac
parte din cartel, iar Rusia este dispusã
sã ia parte la o astfel de reuniune.

Înurmaapariþiei informaþieiprivind
propunerea Arabiei Saudite, preþul
futures al barilului de petrol brut a
crescutpepieþeledinSUAºiEuropa.

Cotaþia þiþeiului West Texas Inter-
mediate (WTI) cu livrare în martie a
urcat cu 5,1% la ora 09.52, la New
York Mercantile Exchange,
ajungând la 33,96 dolari barilul.

La ICE Futures Europe din Lon-
dra, preþul petrolului Brent cu livrare
în martie a crescut cu 5,5%, la 34,92
dolari/baril.

A.V.
(continuare în pagina 5)
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Carabulea a renunþat la
controlul “Carpatica” pentru 5
milioane de euro
l Nextebank, deþinutã de un fond ai cãrui principali acþionari sunt BERD,
European Investment Fund ºi The Black Sea Trade and Development
Bank, a reuºit sã preia banca sibianã, dupã câteva încercãri eºuate

Banca Comercialã Carpatica
(BCC) a luat calea fuziunii
cu Nextebank, dupã alte

câteva încercãri eºuate, pânã acum,
ºi dupã o o nereuºitã rãsunãtoare în
discuþiile cu fondul american JC
Flowers.

Ilie Carabulea, cel mai mare acþio-
nar al BCC, a renunþat, ieri, oficial,
la controlul bãncii, dupã ce a vândut,
alãturi de alþi patru acþionari, 20%
din bancã, pentru 23,1 milioane de
lei (5,1 milioane de euro), cãtre Nex-
tebank, deþinutã, în proporþie de
98%, de EEAF Financial Services
BV .

Tranzacþia pare pritocitã în birou-
rile Bãncii Naþionale, în condiþiile în
care aceasta i-a lãsat pe Carabulea ºi
pe acþionarii cu care acesta acþiona
concertat fãrã drept de vot la Carpa-
tica, încã din 2014.

Printre investitorii instituþionali în
EEAF se numãrã Banca Europeanã
pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare
(BERD), European Investment
Fund (EIF), Black Sea Trade and
Development Bank ºi fondul ger-
man DEG, subsidiar bãncii de dez-
voltare KfW.

Totodatã, Nextebank a anunþat cã
va subscrie pânã la finele sãptãmânii
acþiuni în valoare de 98,66 milioane
de lei la capitalul Carpatica, iar ulte-

rior finalizãrii acestei tranzacþii in-
tenþioneazã sã propunã din nou ac-
þionarilor fuziunea prin absorbþie a
Nextebank de cãtre BCC.

În urma acestor operaþiuni, Nexte-
bank va ajunge sã deþinã aproxima-
tiv 55% din capitalul Carpatica, iar
Ilie Carabulea va rãmâne cu un pro-
cent de 18,46%.

Încã din 2014, acþionarii Car-
patica au avut pe agenda Adunãri-
lor Generale fuziunea cu Nexte-
bank.

Motivul invocat de BNR, în cazul
ridicãrii dreptului de vot pentru Ilie

Carabulea, a fost neîndeplinirea cri-
teriului de reputaþie cerut de Regula-
mentul Bãncii Centrale, din perspec-
tiva integritãþii, având în vedere cã a
fost condamnat la închisoare pentru
dare de mitã, în 2012, iar ulterior a
fost luat în vizorul procurorilor Di-
recþiei Naþionale Anticorupþie pen-
tru dare de mitã, fals în înscrisuri sub
semnãturã privatã ºi instigare la abuz
în serviciu, în “cazul Carpatica
Asig”.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 8)

ÎNTR-UN NOU DOSAR DE RETROCEDÃRI

Crinuþa Dumitrean i-a cerut mitã de 400.000 de
euro lui Horia Simu
l Într-un alt dosar în care prejudiciul se ridicã la 50 de milioane de euro,
Horia Simu s-a folosit de adeverinþe medicale, potrivit cãrora suferea de
stres ºi hipertensiune arterialã, ca sã-i fie urgentate actele l În mai 2015,
a fost redeschis dosarul pentru devalizarea Cuprom

Cr inuþa Dumitrean, fost
preºedinte al Autoritãþii Na-
þionale pentru Restituirea

Proprietãþilor (ANRP) ºi preºedinta
Comisiei Centrale de Despãgubiri, a
primit mitã de 400.000 de euro,
într-un nou dosar, de la omul de afa-
ceri Horia Simu pentru retrocedãri
ilegale.

Supranumit “bancherul cupru-
lui”, dupã ce a preluat Cuprom
Baia Mare alãturi de Horia Pitulea,
pe care au ºi falimentat-o, Horia
Simu a fost arestat în vara anului

trecut, fiind acuzat cã a primit în
mod ilegal despãgubiri de la statul
român, ceea ce a creat un prejudi-
ciu de peste 55 milioane de euro.
Procurorii DNA susþineau cã, în
2007, Horia Simu s-a adresat în
scris preºedintelui Autoritãþii Na-
þionale pentru Restituirea Proprie-
tãþilor, solicitând urgentarea solu-
þionãrii dosarului, cu motivarea cã
“tergiversarea soluþionãrii cererii
sale îi creeazã o puternicã stare de
stres, ce este de naturã a-i afecta
grav sãnãtatea”.

Procurorii DNA au dispus ieri
e fec tuarea urmãr i r i i penale
într-un nou dosar, faþã de Crinuþa
Dumitrean, preºedinte al Autori-
tãþii Naþionale pentru Restituirea
Propr ie tã þ i lo r (ANRP) º i
preºedinta Comisiei Centrale de
Despãgubiri, la data faptelor, cu
privire la sãvârºirea a infracþiuni-
lor de abuz în serviciu ºi luare de
mitã.

I.P.

(continuare în pagina 15)

GRUPUL LACTALIS VA PRELUA ALBALACT

ZUZU ºi Fulga capãtã accent franþuzesc

Brandurile Zuzu ºi Fulga vor
intra în portofoliul grupului
francez Lactalis, dupã ce ac-

þionarii “Albalact”, cea mai mare
societate cu capital majoritar local
în industria laptelui, au încheiat un
acord de vânzare.

Anunþul, postat pe site-ul Bursei
de Valori Bucureºti, a dus la o apre-
ciere de aproape 15% a cotaþiei ac-
þiunilor “Albalact” (ALBZ), la
0,3800 lei/unitate.

Reprezentanþii companiei au
precizat cã din formula de calcul
stabilitã pentru perfectarea tran-
zacþiei ar rezulta un preþ de 0,4543

lei/acþiune, folosind datele de la
30 septembrie 2015. Aceºtia au
avertizat, însã, cã “deal”-ul depin-
de de obþinerea acordurilor nece-
sare.

În comunicatul transmis BVB se
aratã: “În data de 27 ianuarie
2016 , conducerea Alba lac t
S.A.(...) a fost informatã de cãtre
urmãtorii acþionari ai sãi: Raul
Ciurtin, Lorena Beatrice Ciurtin,
Crisware Holdings Limited, Cro-
niar Holdings Limited ºi RC2
(Cyprus) Limited (Acþionarii
Vânzãtori) cu privire la urmãtoa-
rele: Lactalis a încheiat un con-

tract cu Acþionarii Vânzãtori care
deþin cumulat 70,3% din capitalul
social al Albalact — unul dintre li-
derii pieþei de lactate din România
—, având drept obiect dobândirea
tuturor acþiunilor deþinute de
Acþionarii Vânzãtori".

Acþionarii menþionaþi s-au angajat
sã vândã participaþiile lor, însumând
70,3%, într-o ofertã de preluare care
urmeazã sã fie iniþiatã de Lactalis
pentru preluarea a 100% din
Albalact.

A.A.

(continuare în pagina 8)

Se pare cã Nicolae Cintezã (dreapta), ºeful supravegherii

BNR, a avut o mare putere de convingere asupra lui Ilie

Carabulea.


