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Ungureanu, insensibil
la seducãtoarea Kovesi

Vot de încredere pentru
conducerea
SIF Banat - Criºana

l SIE: “Monitorizarea cetãþenilor români aflaþi în strãinãtate este o practicã specificã fostei
Securitãþi” l Black Cube, un posibil factor de disensiune între DNA ºi SIE

A

A

tacul de ieri al procurorului ºef DNA Codruþa Kovesi la adresa
Serviciului de Informaþii Externe (SIE) a arãtat cã
existã disensiuni majore între cele
douã instituþii, spre deosebire de
relaþia bunã de colaborare dintre
SRI ºi DNA care a devenit una de
rãsunet, prin campania anticorupþie desfãºuratã în ultima perioadã.
A.S.
(continuare în pagina 14)

RAINER SEELE, CEO OMV:

“Trebuie sã avem un cadru fiscal care sã reflecte minimele cotaþiei
petrolului”
l ”Sunt atât de îndrãgostit de activitatea din România, încât nu vreau sã o
împart cu nimeni”, a spus CEO-ul OMV l Producþia de gaze în perimetrul
Neptun, dupã 2020
MV ºi ExxonMobil vor discuta dacã producþia de gaze
în perimetrul Neptun din
Marea Neagrã reprezintã un proiect
atractiv dn punct de vedere economic, a spus, ieri Rainer Seele, CEO
OMV, care a adãugat cã Guvernul
României trebuie sã ofere un cadru

fiscal stabil, pentru a stimula investiþiile.
Domnia sa a declarat, într-o conferinþã susþinutã la Bucureºti: “Nu
mã aºtept ca proiectul Neptun din
Marea Neagrã sã producã pânã la finalul lui 2019. Nu am finalizat încã
evaluarea. Nu am agreat modelul de

FRANK HAJDINJAK, E.ON:

Preºedintele
BCE, chemat de
urgenþã pentru
audieri în
Parlamentul
german
Partidul Social Democrat din Germania, aflat în coaliþia de guvernare,
l-a invitat, ieri, pe preºedintele Bãncii Centrale Europene (BCE), Mario
Draghi, sã se întâlneascã de urgenþã
cu parlamentarii germani, ca sã
înlãture tensiunile dintre pãrþi.
Amintim cã unii politicieni germani au criticat politica monetarã relaxatã practicatã de BCE, considerând cã afecteazã economiile populaþiei ºi pune în pericol marjele
operaþionale ale bãncilor. Mai mult,
ministrul german de finanþe, Wolfgang Schaeuble, a dat vina pe politicile BCE pentru recenta creºtere a
popularitãþii de care se bucurã
partidul de extremã dreapta
“Alternativa pentru Germania”.
În replicã, Draghi a reacþionat
sãptãmâna trecutã, afirmând cã BCE
se supune legii, nu politicienilor,
fiind o instituþie independentã.
Acum, vicepreºedintele SPD,
Axel Schaefer, a declarat cã Mario
Draghi ar trebui audiat de comisia de
afaceri economice din Bundestag.
“SPD insistã cã trebuie sã ne
întâlnim cât mai rapid posibil cu Mario Draghi. Impresia cã Germania
pune sub semnul întrebãrii independenþa BCE trebuie eliminatã”, a spus
Schaefer. (V.R.)
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“ANRE ar putea sã liberalizeze
timpuriu piaþa gazelor ”
l Oficialul EON susþine cã scãderea preþurilor
de pe pieþele internaþionale ar fi o oportunitate
pentru decizia Autoritãþii

O

ºansã bunã pentru Autoritatea Naþionalã de Reglementare în Energie
(ANRE) sã liberalizeze piaþa gazelor naturale timpuriu o reprezintã si-

tuaþia actualã, când preþurile pe pieþele internaþionale se aflã la un nivel
scãzut, dar acest lucru trebuie fãcut
corect, a declarat, ieri, Frank Hajdinjak, director general al E.ON
România.
Oficialul E.ON România a precizat: “Chiar dacã preþurile vor fi libere, vor fi formate de piaþã, iar autoritãþile trebuie sã monitorizeze atent
piaþa. Acum lucrurile nu merg bine,
nu avem transparenþã în piaþã, iar
producãtorii nu vând suficient gaz
pe bursã. Nu existã piaþã de echilibrare, nici cea pentru ziua
urmãtoare, cum existã la energie
electricã”.
ANDREI MURGULEÞ
(continuare în pagina 5)

dezvoltare cu Exxon. Avem nevoie
de timp sã ne pregãtim. Trebuie sã
ºtim ce cadru fiscal ne va oferi România, pentru cã vorbim de o investiþie pentru 20-25 de ani”.
ADINA ARDELEANU
(continuare în pagina 14)

societatea va rãscumpãra acþiuni în
cadrul programului în vederea reducerii capitalului social al acesteia,
precum ºi pentru distribuirea cu titlu
gratuit cãtre angajaþi ºi membri ai
conducerii societãþii (administratori,
directori), în scopul fidelizãrii
acestora, precum ºi al recompensãrii
pentru activitatea desfãºuratã în cadrul societãþii, conform criteriilor de
performanþã ce urmeazã a fi stabilite
de Consiliul de Administraþie.
Pot fi rãscumpãrate cel mult
30.849.268 acþiuni, din care (1)
maximum 28.849.268 acþiuni vor fi
rãscumpãrate în vederea reducerii
capitalului social, prin anularea acestora, iar (2) maximum 2.000.000
acþiuni urmeazã a fi distribuite cu titlu gratuit cãtre angajaþi ºi membri ai
conducerii societãþii, potrivit unui
comunicat al companiei.
Rãscumpãrãrile se vor efectua la
un preþ minim de 0,5 lei/acþiune ºi un
preþ maxim de 3,15 lei, pe o duratã
de maximum 12 luni.
ADINA ARDELEANU

“Voi propune conversia creditelor în
CHF la cursul istoric plus 20%”

Deputatul liberal Daniel Cãtãlin
Zamfir a pornit o nouã luptã, de data
aceasta beneficiarii demersurilor
sale urmând sã fie persoanele cu credite în franci elveþieni (CHF).
Dupã ce a dus Legea dãrii în platã
pânã la capãt, parlamentarul vrea sã
ia frâiele altui proiect de lege, ajuns
deja la Comisia Juridicã din Camera

Fercalã, SIF Transilvania: “Dacã nu vrea
fuziunea burselor, conducerea BVB nu reprezintã
interesele principalilor acþionari”
nia a solicitat stabilirea unui termen
de 120 de zile de la data AGA, în
care Proiectul de fuziune sã fie întocmit ºi depus la Oficiul Registrului
Comerþului, însã, acest punct a fost
respins, ieri, de acþionari BVB, la fel
ca propunerea selectãrii unui evaluator pentru societãþile implicate în fuziune. În schimb, AGA BVB a aprobat începerea negocierilor cu Sibex
în vederea unei posibile fuziuni.
AGA BVB a mai decis distribuirea unor dividende de 6,66 milioane
de lei (0,8687 lei/acþiune), din profi-

cþionarii SIF1 Banat Criºana au aprobat, ieri,
propunerea conducerii
de repartizare a profitului
net de anul trecut la rezultatul reportat
ºi folosirea banilor pentru programul
de rãscumpãrare de acþiuni, în condiþiile în care au avut pe masã propunerea de distribuire de dividende, fãcutã
de fondul “Business Capital for Romania Opportunity Fund”, deþinut de
Erste Bank ºi Florin Pogonaru, ºi fondul de pensii NN.
Rezultatul echivaleazã cu un vot
de încredere pentru Bogdan Drãgoi,
preºedintele SIF1, ºi echipa sa, care
au împlinit un an la conducerea SIF
Banat - Criºana.
Bogdan Drãgoi ne-a declarat, recent, cã propunerea pe care a fãcut-o
este mai avantajoasã pentru acþionari
decât distribuirea de dividende.
Cu toate acestea, “Business Capital for Romania Opportunity Fund”
a solicitat distribuirea unor dividende, în cuantum de 80% din profitul
pe anul trecut, adicã 0,1098
lei/acþiune.
Acþionarii l-au ales, ieri, pe Ionel-Marian Ciucioi ca administrator
pe locul rãmas vacant în consiliul de
administraþie, cu o duratã a mandatului valabilã pânã la expirarea
mandatului administratorilor aflaþi
în funcþie.
Luni, acþionarii SIF1 au aprobat
derularea unui program de rãscumpãrare a acþiunilor proprii. Astfel,

DEPUTATUL ZAMFIR VREA SÃ AMENDEZE LEGEA ANEI
BIRCHALL

ACÞIONARII BVB AU RESPINS URGENTAREA FUZIUNII
BURSELOR

Conducerea Bursei de Valori Bucureºti (BVB) nu reprezintã interesele principalilor acþionari, dacã nu
doreºte urgentarea fuziunii celor
douã burse locale, ne-a declarat Mihai Fercalã, preºedintele executiv al
SIF Transilvania, dupã ce acþionarii
BVB au respins ieri propunerea
SIF3 în acest sens.
Consiliul BVB a transmis acþionarilor cã intenþioneazã ca bursa bucureºteanã sã absoarbã Sibex, aceasta
urmând sã disparã.
În acest context, SIF3 Transilva-

DOLAR = 3,9700 RON

ACÞIONARII AU RESPINS DISTRIBUIREA
DE DIVIDENDE

DNA, ATAC FÃRÃ PRECEDENT LA SERVICIUL DE INFORMAÞIIL EXTERNE

O

n “Whitbread” continuã
sã se extindã
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tul pe anul trecut.
De asemenea, acþionarii au aprobat strategia de afaceri pentru
2016-2020 ºi remuneraþii suplimentare pentru administratorii societãþii.
Acþionarii BVB au mai aprobat de
principiu implementarea soluþiei
Contraparte Centralã externã ºi o investiþie de maximum douã milioane
de euro, care ar permite BVB obþinerea statutului de acþionar al
Contrapãrþii Centrale externe.
A.A.

Deputaþilor, dupã ce a trecut de
Senat.
Este vorba despre iniþiativa legislativã a deputatului PSD Ana Birchall, care a depus, încã din anul
2014, un proiect de lege ce vizeazã
conversia creditelor contractate în
valutã.
Textul de lege susþine conversia

împrumuturilor luate în CHF la o valoare determinatã ca medie aritmeticã a cursurilor medii lunare din luna
acordãrii creditului pânã la
momentul conversiei.
Daniel Zamfir urmãreºte sã amendeze acest proiect ºi sã propunã conversia în lei a creditelor la cursul
istoric plus 20%, cu dobânda practicatã la împrumuturile în moneda naþionalã în ziua conversiei.
“Vom cere sã se procedeze aºa
cum se aratã în Directiva Europeanã,
care spune cã banca trebuie sã propunã clienþilor conversia creditelor
contractate în valutã în cazul în care
cursul respectivei valute a crescut cu
mai mult de 20% faþã de valoarea pe
care o avea în ziua contractãrii sale.
EMILIA OLESCU
(continuare în pagina 8)

Analiºti: Fed nu majoreazã
dobânda acum
l Dolarul scade
Banca centralã americanã (Federal Reserve – Fed) nu va decide majorarea dobânzii cheie în reuniunea
de politicã monetarã ce se încheie
astãzi, spun analiºtii, estimând cã o
creºtere a acesteia nu va avea loc
decât cel mai devreme în iunie.
Banca americanã de investiþii
“Goldman Sachs Group” Inc. preconizeazã, potrivit The Street, cã declaraþiile pe care le va face conducerea Fed dupã reuniunea desfãºuratã
în zilele de 26-27 aprilie vor da indicii cu privire la o eventualã majorare
în luna iunie. Banca anticipeazã, de
asemenea, cã sunt ºanse ca Fed sã
creascã dobânzile de trei ori anul

acesta, dupã majorarea pe care a
fãcut-o la sfârºitul anului trecut.
Specialiºtii “Bank of America Merrill Lynch” sunt de pãrere cã Fed va da
acum indicii cu privire la politica sa viitoare, pregãtindu-se pentru o majorare
a dobânzii în iunie sau iulie.
Totodatã, agenþia de evaluare financiarã Moody’s aºteaptã o
creºtere a dobânzii Fed în iunie.
Amintim cã un sondaj realizat de
agenþia Reuters în aceastã lunã anticipa cã Fed va majora dobânda de referinþã de douã ori în 2016, iar prima
decizie în acest sens va fi luatã cel
mai probabil în iunie. (A.V. )
(continuare în pagina 3)

