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Surse: Euronext
vrea sã cearã
blocarea fuziunii
burselor din
Londra ºi Frankfurt

O
peratorul bursier paneu-
ropean Euronext NV
evalueazã modalitãþi
prin care sã poatã bloca

fuziunea burselor din Londra ºi
Frankfurt, temându-se cã afacerea
dintre cele douã pieþe rivale va mar-
ginaliza rolul sãu în tranzacþiile de-
rulate în Europa, conform unor surse
citate de presa internaþionalã.

Acestea declarã cã Euronext lu-
creazã cu societãþi de consultanþã ºi
avocaþi, pregãtindu-se sã-ºi susþinã
cauza în faþa autoritãþilor de regle-
mentare din Bruxelles. Euronext
vrea sã demonstreze cã London
Stock Exchange Group Plc (LSE) ºi
Deutsche Börse AG vor afecta com-
petiþia din regiune, odatã ce îºi vor
finaliza fuziunea, mai spun sursele.

În luna martie, Deutsche Börse ºi
LSE au ajuns la un acord de fuziune,
iar dacã planul lor va obþine aproba-
rea autoritãþilor de reglementare,
tranzacþia va da naºtere celui mare
operator bursier european, care va
concura cu rivalii din SUA ºi Asia.

Acþionarii Deutsche Börse vor de-
þine 54,4% din acþiunile noii entitãþi,
în timp ce investitorii LSE vor con-
trola restul de 45,6%.

Unele surse spun cã Euronext ia în
considerare achiziþia casei de com-
pensare LCH.Clearnet ºi a Borsa Ita-
liana, ambele aparþinând LSE.

V.R.

CANDIDAÞI LA PRIMÃRIA BUCUREªTIULUI

Bîlciul mincinoºilor
L

iberalii cad ca popicele lo-
vite de bila Primãriei Bu-
cureºtiului – poc!, Cristian
Buºoi, poc!, Ludovic

Orban, poc!, Marian Munteanu –, iar
Cãtãlin Predoiu, cel de-al patrulea
candidat desemnat la acest bowling,

în decurs de o lunã ºi
jumãtate, se clatinã
ºi el, sub suflul ab-
jecþiilor lui Cristian
Sima, aºa-numitul
“broker fugar”, cãru-
ia, ca singurã demni-
tate, i-a mai rãmas,

doar, sã figureze în Cartea Infamiei.
Cãtãlin Predoiu s-a speriat cã ima-

ginea publicã îi va fi contaminatã la
muºcãtura de Golum a lui Cristian
Sima ºi a minþit cã n-ar fi fost apro-
piaþi, cã doar i-a dat “Bunã ziua!”.

În replicã, Sima a furnizat presei
imagini video ºi foto, unde, în unele,
petrece pe dupã gît cu Predoiu ºi cu
paharele în mîini, în altele, doarme
împreunã cu el, probabil dupã beþie.

Ieri, co-preºedintele PNL Alina
Gorghiu a declarat cã nu vede nimic

rãu în faptul cã Predoiu a stat la masã
cu Sima.

Nici eu.
Am stat la masã cu Sima, cu neva-

stã-sa ºi cu fiicã-sa, iar masa era
masa din sufrageria casei mele ºi
n-am vãzut nimic rãu în asta ºi nici
acum nu vãd cã asta ar fi ceva rãu.

Rãu nu e sã stai la masã cu ceva
care pare sã aibã formã de om (mã
refer la Sima, care, de fapt, este un
Golum), ci sã minþi cã n-ai fãcut-o.

Minciuna este rea.
Predoiu a minþit.
ªtiam cã minte încã de cînd a min-

þit, pentru cã Sima, oricît de minci-
nos ar fi, totuºi prea mi se lãuda de
fiecare datã ce prieten e el cu Predoiu
ºi mai povestea ºi detalii îndeajuns
de verosimile (dar sunt convins cã
relatãrile lui de acum sunt pline de
minciuni).

Candidatul liberal la Primãrie a
minþit.

ªefa lui de partid, Alina Gorghiu,
a minþit ºi ea.

Evident cã problema lui Predoiu
nu-i cã a fost apropiat de Sima, ci cã
Predoiu, acum, minte.

Gorghiu se face cã nu pricepe ºi-l
susþine, în continuare pe Predoiu, la
Primãria Bucureºtiului.

Dacã PNL cîºtigã, atunci vom
avea un primar mincinos.

(continuare în pagina 2)

ÎNAINTE DE ALEGERI

ªicane între directorat ºi trei candidaþi,
la SIF Transilvania

D
isputa dintre manage-
mentul SIF Transilva-
nia ºi grupul de acþionari
care dorea schimbarea

conducerii s-a intensificat, înainte
de Adunarea generalã de joi, care
are pe ordinea de zi alegeri pentru
Consiliul de Supraveghere (CS).

Radu Toia, Rãzvan Alexandru

Rusu ºi Cristian Micu, care îºi doresc
câte un loc în CS, au criticat, ieri, din
nou, managementul SIF Transilvania,
spunând cã acesta pare “încremenit în
practici ale anilor 90”.

În replicã, Directoratul SIF3 a
t ransmis cã , în per ioada
2013-2017, an de an, au fost înde-
plinite orientãrile strategice apro-

bate de acþionari.

Toia, Rusu ºi Micu: “O
companie de talia SIF
Transilvania trebuie sã aibã
situaþii financiare auditate,
fãrã rezerve de audit”

Candidaþii citaþi au transmis, ieri,
cã actualul management al SIF3 nu
rãspunde la standardele profesiona-
le necesare în noul mediu econo-
mic.

Aceºtia au constatat inconsistenþe
grave în raportarea rezultatelor fi-
nanciare ale societãþii: “SIF Tran-
silvania a publicat în data de 29 fe-
bruarie rezultatele preliminare pen-
tru anul 2015, raportând venituri de
447,7 milioane lei ºi un profit net de
359,6 milioane de lei.

ADINA ARDELEAN

(continuare în pagina 5)

Legea conversiei - astãzi,
pe masa deputaþilor juriºti

L
egea iniþiatã de deputatul
PSD Ana Birchall care
prevede conversia credite-
lor contractate în valutã

urmeazã sã intre, astãzi, în ºedinþa
Comisiei Juridice din Camera Depu-
taþilor, potrivit ordinii de zi publicate
pe site-ul Camerei.

Depus la începutul anului 2014,
proiectul legislativ susþine conversia
creditelor luate în franci elveþieni la
o valoare determinatã ca medie arit-
meticã a cursurilor medii lunare din
luna acordãrii creditului pânã la
momentul conversiei.

Proiectul de lege a fost aprobat de
Senat, Camera Deputaþilor fiind for
decizional.

Avocatul Gheorghe Piperea con-
siderã cã varianta votatã în Senat în
2014 “este foarte dezavantajoasã
pentru consumatori”, precizând cã
varianta corectã este aceea a îngheþã-
rii cursului la nivelul celui de la data
încheierii contractului, “eventual
corectat cu o variaþie de maxim
20%”.

Conversia ar trebui facutã fãrã
dobânzi, comisioane ºi speze, în mo-
neda în care consumatorul îºi obþine
principalele venituri, considerã Pi-
perea, apreciind cã, pentru plãþile ne-
datorate efectuate de consumator în
baza unei clauze de schimb valutar
abuzive ar urma sã se recurgã la
acþiuni separate în instanþã.

Iniþiativã legislativã a Anei Bir-
chall nu este singura din Parlament
care are acest obiectiv, dar este pro-
iectul care se aflã în cel mai avansat
stadiu de dezbatere.

O altã iniþiativã pe aceeaºi temã,
promovatã de un numãr de 18 parla-
mentari din toate partidele politice,
urmãreºte ca rambursarea totalã sau
parþialã anticipatã a împrumuturilor
bancare sã poatã fi efectuatã ºi în lei,
la cursul de schimb mediu lunar, sta-
bilit de BNR, din luna în care a fost
încheiat contractul de împrumut.

Acest proiect de lege a fost adop-
tat de Senat în vara anului 2014,
dar a primit aviz negativ de la Gu-
vern. (E.O.)
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BÃTÃLIA PENTRU DIVIDENDE, LÃSATÃ
PE ASTÃZI

Acþionarii SIF Banat
Criºana au aprobat un
program de rãscumpãrare

Acþionarii SIF Banat Criºana
vor discuta astãzi repartiza-
rea profitului pe anul trecut,

în condiþiile în care Adunarea Gene-
ralã Ordinarã nu a întrunit, ieri, cvo-
rumul necesar.

Astfel, acþionarii vor decide astãzi
dacã aprobã propunerea conducerii
SIF1 – de repartizare a profitului net
de anul trecut, în sumã de
75.324.568 lei, la rezultatul reportat
ºi folosirea banilor pentru un pro-
gram de rãscumpãrare de acþiuni –
sau pe cea fãcutã de fondul “Busi-

ness Capital for Romania Opportu-
nity Fund”, deþinut de Erste Bank ºi
Florin Pogonaru, ºi fondul de pensii
NN - dividende, în cuantum de 80%
din profitul pe anul trecut, adicã
0,1098 lei/acþiune.

Acþionarii SIF1 au aprobat, ieri,
derularea unui program de rã-
scumpãrare a acþiunilor proprii, în
cadrul Adunãrii Generale Extra-
ordinare.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 8)

ACÞIONARII AU REVALIDAT DECIZIA DE
CONSOLIDARE A VALORII NOMINALE A
ACÞIUNILOR SIF2

Costel Ceocea: “Preþul
aferent consolidãrii este
normal ºi corect”
l Dividend de 0,045 lei/unitate

Acþionarii SIF2 Moldova au
revalidat, ieri, decizia din
ianuarie privind consolida-

rea valorii nominale a acþiunilor, de
la 0,1 lei la 2,5 lei/unitate, ºi au
aprobat noi amendamente pentru
aceastã operaþiune, în cadrul Adu-
nãrii Generale de bilanþ, la care pre-
zenþa a fost de peste 33%.

Acþionarii au decis asupra derulãrii

operaþiunii de consolidare, în baza
unui Prospect aprobat de Autoritatea
de Supraveghere Financiarã. Data de
înregistrare propusã pentru operaþiu-
nea de consolidare a valorii nominale
este 17 octombrie 2016, iar data plãþii
este 08 noiembrie 2016.

A.A.

(continuare în pagina 8)

SCANDAL LA VÂRFUL UNIUNII PRACTICIENILOR ÎN
INSOLVENÞÃ

Niculae Bãlan i-a luat locul lui Piperea
la ºefia UNPIR
l Cãtãlin Andrei Dascãl, noul ºef UNPIR Bucureºti, este soþul doamnei
Irina Dascãl, ºef serviciu la Direcþia Resurse Umane din cadrul BNR

N
iculae Bãlan este noul
preºedinte interimar al
Uniunii Naþionale a
Practicienilor în Insol-

venþã din România (UNPIR). Dom-
nia sa a fost ales în aceastã funcþie vi-
neri, dupã ce avocatul Gheorghe Pi-
perea a renunþat atât la scaunul de
prim-vicepreºedinte, cât ºi la cel de
preºedinte interimar al Uniunii.

Tot vineri a fost ales ºi noul

preºedinte al UNPIR - Filiala Bucu-
reºti, în persoana domnului Cãtãlin
Dascãlu, iar Niculae Bãlan a fost de-
semnat candidat pentru preºedinþia
Uniunii, urmând ca alegerile pentru
acest fotoliu sã aibã loc în cadrul
Congresului din septembrie.

Înainte de alegerile de vineri,
Gheorghe Piperea ºi-a anunþat demi-
sia din funcþiile pe care le deþinea la
UNPIR, spunând cã renunþã la orice

candidaturã pentru alte poziþii în
cadrul Uniunii.

Unii practicieni din cadrul UNPIR
considerã cã Piperea s-a grãbit luând
decizia sã pãrãseascã Uniunea.

Avocatul a spus cã a fost “forþat”
sã plece de la UNPIR, ca urmare a
unor “manevre oculte ºi ilegale”.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 7)

Datoria totalã a Chinei, la nivel record
l Peste 25.000 miliarde dolari în primul trimestru - 237% din PIB l Analiºtii avertizeazã în privinþa
riscurilor

Datoria totalã a Chinei a crescut la
nivelul record de 237% din PIB în
primul trimestru din anul curent,
depãºind cu mult nivelul atins de alte
þãri emergente, ceea ce sporeºte ri-

scul unei crize financiare ori al unei
încetiniri prelungite a avansului eco-
nomiei þãrii, potrivit avertismentelor
lansate de analiºti.

Publicaþia britanicã Financial Ti-

mes (FT) scrie cã Beijingul a recurs
la împrumuturi masive ca sã impul-
sioneze expansiunea economicã, ali-
mentând datoria netã, care a ajuns la
163.000 de miliarde de yuani

(25.000 de miliarde de dolari) la fi-
nele lunii martie. Suma include atât
împrumuturile interne, cât ºi pe cele
externe. (V.R.)

(continuare în pagina 3)
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