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ACEEAªI SPEÞÃ, ABORDÃRI DIFERITE ALE
SUPRAVEGHETORULUI

ASF: Consolidarea valorii nominale la Confecþii
Vaslui, de naturã a prejudicia acþionarii
l ASF nu s-a pronunþat în cazul SIF Modova l Confecþii Vaslui a propus
consolidarea valorii nominale de la 0,1 lei, la 1.000 de lei, în timp ce SIF2,
de la 0,1 lei, la 2,5 lei/unitate

Consolidarea valorii nomina-
le la “Confecþii Vaslui” (lis-
tatã pe piaþa Sibex) este de

naturã a prejudicia interesele acþio-
narilor, considerã Autoritatea de Su-
praveghere Financiarã (ASF), care a
cerut conducerii companiei sã infor-
meze acþionarii în acest sens, con-
form unui raport publicat de emi-
tent.

Acþionarii “Confecþii” Vaslui au
fost convocaþi, pe 15 aprilie, sã deci-
dã consolidarea valorii nominale a
acþiunilor, de la 0,1 lei, la 1.000
lei/unitate.

O operaþiune similarã a fost dema-
ratã ºi de SIF2 Moldova, aceasta in-
tenþionând consolidarea valorii no-
minale a acþiunii de la 0,1 lei la 2,5
lei/unitate. Procesul a fost, însã,
întârziat prin acþiunile în instanþã ale
Asociaþiei Investitorilor pe Piaþa de
Capital, care a contestat vehement
operaþiunea.

ASF nu a publicat nici o decizie,
în care sã se pronunþe asupra conso-
lidãrii valorii nominale a acþiunilor
SIF2, aºa cum a fãcut în cazul “Con-
fecþii Vaslui”.

Conform ASF, din analiza condi-
þiilor operaþiunii în cazul Confecþii
Vaslui SA, astfel cum a fost propusã
spre aprobare AGEA convocatã pen-
tru data de 15/16.04.2016 rezultã fap-
tul cã acestea depãºesc cadrul normal
de derulare prin implicaþiile ºi costu-
rile pe care o operaþiune tehnicã de

consolidare le presupune, iar aproba-
rea de cãtre Adunarea Generalã
Extraordinarã a Acþionarilor a opera-
þiunii de consolidare a valorii nomi-
nale, de la 0,1 lei la 1.000 lei, este de
naturã a afecta/prejudicia interesele
legitime ale acþionarilor societãþii,
creând premisele apariþiei unor situa-
þii ce pot conduce inclusiv la pierde-
rea calitãþii de acþionar al societãþii,
împotriva voinþei si posibilitãþii
obiective a persoanelor afectate.

Autoritatea motiveazã: “Conform
informaþiilor publicate de cãtre emi-
tent, aprobarea acestei operaþiuni ºi a
procedurii aferente va presupune
urmãtoarele:

- valoarea nominalã consolidata a
unei acþiuni Confecþll Vaslul SAva fi

de 10.000 de ori mai mare decât va-
loarea nominalã actualã;

- operaþiunea de consolidare a va-
lorii nominale impune în sarcina ac-
þionarilor societãþii Confecþii Vaslui
care nu deþin un multiplu de 10.000
acþiuni posibilitatea de a opta între: -
exercitarea opþiunii de Aport în Nu-
merar - efectuarea de noi aporturi în
numerar pentru a beneficia de un nu-
mãr întreg de acþiuni consolidate,
sau exercitarea opþiunii de Restituire
de Aport - exprimarea formalã sau
tacitã a voinþei de a primi contrava-
loarea acþiunilor anulate ce nu intrã
în sfera consolidãrii;

A.A.

(continuare în pagina 2)

AVOCATUL ADRIAN CUCULIª:

“Justiþia emite în premierã un cumul de
decizii împotriva unei bãnci”
l Judecãtoria Braºov obligã Banca Transilvania sã elimine clauze abuzive
din unele contracte de credit, sã restituie bani debitorilor ºi sã opreascã
executarea silitã l Banca nu a formulat un punct de vedere pânã la
închiderea ediþiei l Cuculiº: “Clienþii nu vor mai datora nimic bãncii,
pentru cã împrumutul s-a prescris”

Judecãtoria Braºov a decis, luni,
într-un proces deschis de unii clienþi
împotriva Volksbank, preluatã de
Banca Transilvania, cã instituþia de
credit trebuie sã elimine unele clauze
abuzive din contractele de credit în
cauzã, urmând sã restituie debitori-

lor sumele încasate abuziv ºi sã
stopeze procesul de executare silitã.

Avocatul Adrian Cuculiº susþine
cã, întrucât vorbim de un cumul de
hotãrâri judecãtoreºti în aceleaºi do-
sare, avem de-a face cu o premierã în
domeniu.

Potrivit deciziei publicate pe
site-ul instanþei, Judecãtoria Braºov
a stabilit: “(…) Înlãturã din Conven-
þia de Credit (…) clauzele (…) cu
privire la care s-a constatat caracte-
rul abuziv. (…) (E.O.)

(continuare în pagina 7)

Italia creeazã un fond de cinci
miliarde euro pentru susþinerea
bãncilor cu probleme
l Surse: “UniCredit” ºi “Intesa Sanpaolo” vor
contribui, fiecare, cu un miliard de euro

Cele mai mari bãnci din Italia, com-
paniile de asigurãri ºi managerii de ac-
tive din þarã, au acceptat, luni searã, sã
înfiinþeze un fond de cinci miliarde de
euro destinat sprijinirii bãncilor cu
probleme, ca sã calmeze astfel temeri-
le investitorilor cu privire la stabilita-
tea sectorului bancar local.

Fondul, denumit “Atlas”, va be-
neficia de importante injecþii de ca-
pital de la “UniCredit” ºi “Intesa
Sanpaolo”, primele douã bãnci ita-
liene majore. Conform unor surse ci-
tate de Reuters, “UniCredit” ºi “Inte-
sa Sanpaolo” vor contribui, fiecare,
cu un miliard de euro la acest fond.
Sursele mai spun cã banca italianã de
stat CDP va contribui cu 500 de mi-
lioane de euro, bãncile mai mici vor
aloca între 500 ºi 700 de milioane de

euro, fundaþiile bancare vor aduce
aproximativ 520 de milioane de
euro, iar asiguratorii - încã 500 - 700
milioane de euro.

În schimbul finanþãrilor oferite de
bãncile private, Guvernul italian a
acceptat sã revizuiascã prevederile
legislative privind falimentul, astfel
încât sã facili teze vânzarea
creditelor neperformante.

Premierul italian Matteo Renzi a
declarat: “În zilele urmãtoare vom
face mai simplã ºi mai rapidã proce-
dura falimentului, astfel încât toate
pãrþile implicate sã îºi recupereze
banii într-un interval de timp rezona-
bil”.

A.V.

(continuare în pagina 6)

Negocierile
privind finanþarea
Greciei, în pauzã
din cauza
reuniunii FMI

Grecia ºi creditorii sãi au întrerupt
ieri, fãrã sã ajungã la un acord, nego-
cierile cu privire la analiza pachetu-
lui de salvare a þãrii, discuþiile
urmând sã continue sãptãmâna
viitoare, dupã reuniunea anualã “de
primãvarã” a Fondului Monetar
Internaþional (FMI), conform mini-
strului de finanþe de la Atena, Euclid
Tsakalotos.

Reprezentanþii Comisiei Euro-
pene, ai FMI ºi Bãncii Centrale
Europene (BCE) vor reveni la
Atena luni, în vederea finalizãrii
evaluãrii pachetului ºi semnãrii
unui acord pânã la data de 22 apri-
lie, când este programatã sã aibã
loc o reuniune a miniºtrilor de fi-
nanþe din zona euro, a precizat Eu-
clid Tsakalotos.

Benoit Coeure, membru în condu-
cerea BCE, a declarat ieri: “Suntem
pe deplin de acord cu FMI cu privire
la nevoia unui pachet de politici soli-
de (n.r. din partea Greciei). Scopul
acestor discuþii este sã concluzionãm
prima analizã a Memorandumului
de Înþelegere ºi sã realizãm un nou
program cu FMI”.

Menþionãm cã reuniunea de
primãvarã a FMI va începe vineri,
15 aprilie, ºi se va încheia în 17
aprilie.

V.R.

DEPUTAÞII DIN COMISIA JURIDICÃ AU VOTAT:

“Legea insolvenþei
persoanelor fizice se va

aplica din iunie”
l Urmeazã votul din plenul Camerei Deputaþilor

L
egea insolvenþei persoane-
lor fizice se va aplica de la
întâi iunie anul acesta, dacã
ºi plenul Camerei Deputa-

þilor va vota la fel ca deputaþii din Co-
misia Juridicã.

Deputaþii juriºti au stabilit cã apli-
carea iniþiativei ce reglementeazã fa-
limentul personal nu trebuie sã
aºtepte pânã la finalul anului în curs,
aºa cum a hotãrât Guvernul, ci doar
pânã la 31 mai 2016.

Ciprian Nica, vicepreºedintele
Comisiei Juridice din Camera Depu-

taþilor, care este for decizional, ne-a
declarat: “Senatul a respins Ordo-
nanþa prin care Executivul a proro-
gat Legea insolvenþei persoanelor fi-
zice, dar noi am zis sã mai lãsãm un
timp pentru aprobarea normelor me-
todologice ºi am votat ca legea sã
intre în vigoare la întâi iunie”.

Deputatul PSD Ana Birchall, ini-
þiatorul legii, a precizat, într-un co-
municat: „Este foarte bine cã astãzi
(n.r. ieri) colegele ºi colegii mei din
Comisia Juridicã, de disciplinã ºi
imunitãþi din Camera Deputaþilor au

dat un raport favorabil de adoptare
pentru proiectul legislativ care res-
pinge Ordonanþa de urgenþã a Guver-
nului prin care s-a prorogat termenul
de intrare în vigoare a Legii insolven-
þei persoanelor fizice. Încã din luna
decembrie a anului trecut am susþinut
cã aceastã ordonanþã datã în preajma
Crãciunului a fost o greºealã. Legea
insolvenþei persoanelor fizice trebuie
sã intre în vigoare, astfel încât rom-
ânii sufocaþi de datorii sã aibã o alter-
nativã viabilã ºi modernã la impasul
financiar în care se aflã”.

În cadrul discuþiilor din ºedinþa
de ieri, deputatul PNLIoan Cupºa a
depus un amendament adoptat de
Comisie, prin care a specificat cã
termenul prorogãrii devine 31 mai,
iar legea va intra în vigoare de la 1
iunie, completeazã comunicatul de
presã.

Nefiind de acord nici cu acest ter-
men de prorogare, Ana Birchall a
menþionat cã a fãcut nenumãrate de-
mersuri ºi interpelãri cãtre ANPC,
Ministerul de Justiþie ºi Guvern pen-
tru ca normele metodologice de apli-
care a legii sã fie elaborate în cel mai
scurt timp, iar termenul de prorogare
sã fie suspendat.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 2)

DUPÃ RETRAGEREA LUI ORBAN,
LIBERALII SCHIMBÃ MACAZUL

Liderul din '90 al Pieþei
Universitãþii, candidat
la Primãria Capitalei

Marian Munteanu, fostul lider al
studenþilor din Piaþa Universitãþii în
1990, este candidatul susþinut de
PNL pentru Primãria Capitalei, po-
trivit unei decizii a comisiei de unifi-
care a PNL, dupã retragerea din cur-
sã a lui Ludovic Orban, anchetat de
DNA, pentru cã a cerut 50.000 de
euro unui om de afaceri pentru
campania electoralã.

Copreºedintele PNL Alina Gorghiu
a comentat cã liberalii au avut de ales
între o candidaturã politicã ºi “un sim-
bol politic” al societãþii civile.

Copreºedintele PNL a mai spus cã
membrii comisiei de unificare au
avut de ales între o candidaturã poli-
ticã -mai multe variante din interio-
rul PNL- ºi varianta la care liberalii
au mai apelat la alegerile preziden-

þiale, aceea de a opta pentru un lider
cu o “dimensiune tehnocratã”,
sprijinit de societatea civilã.

Alina Gorghiu a mai afirmat cã
Marian Munteanu este “un simbol al
anilor 1990" cu care PNL poate
câºtiga Primãria Capitalei. Co-
preºedintele liberal a precizat cã Ma-
rian Munteanu se va înscrie în PNL.

Copreºedintele PNL Vasile Blaga
a precizat: “Ne-am gândit foarte bine
ºi am spus, þinând cont de ceea ce ne
spun colegii care sunt în teren în
aceste zile, cã opþiunea pe care o
simt, în general, la bucureºteni este
aceea de a se îndrepta spre un candi-
dat care sã vinã din zona societãþii ci-
vile. Sigur cã ne-am orientat ºi spre
un om care numai de propesedism
nu poate fi acuzat ºi suspectat din ‘90

pânã acum. Pe de altã parte, nu am
auzit sã planeze asupra domniei sale
vreun nor de vreun fel".

Într-un interviu acordat, anul tre-
cut, ziarului “BURSA”, Marian
Munteanu a spus, cu privire la starea
þãrii dupã 25 de ani de tranziþie spre
democraþie: “România a cunoscut o
agresiune cumplitã în aceºti ani, iar
românii au fost furaþi, minþiþi ºi
înºelaþi de o grupare politicã trans-
partinicã, formatã din indivizi fãrã
scrupule ºi apãratã mediatic de o ma-
fie propagandisticã ticãloasã. (A.A.)

(continuare în pagina 3)


