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ZVONURI CÃ SE PREGÃTEªTE ÎNLOCUIREA LUI
GREG KONIECZNY

Franklin Templeton cautã
un co-manager pentru
Fondul Proprietatea

l În aprilie, Greg Konieczny a spus cã FP nu a îndeplinit obiectivele
investiþionale cerute de acþionari

Franklin Templeton (FT) este
în cãutarea unui co-manager
al echipei de investiþii a

Fondului Proprietatea, ne-au trans-
mis reprezentanþii companiei de
administrare, la solicitarea sã co-
menteze informaþiile din piaþã cã
se pregãteºte înlocuirea lui Greg
Konieczny din poziþia de manager
al FP.

“Dorim sã vã informãm cã nu am
anunþat schimbãri sau numiri speci-
fice la nivelul echipei de administra-
re a portofoliului Fondului Proprie-
tatea”, ne-au transmis oficialii, Fran-
klin Templeton, adãugând: “Putem
confirma derularea în prezent a unui
plan de suplimentare a resurselor, in-
clusiv numirea unui co-manager al
echipei de investiþii, care sã-i ofere
suport lui Greg Konieczny. Greg de-
þine în continuare funcþia de Mana-
ger de Portofoliu al Fondului Pro-
prietatea”.

Anterior, surse din piaþã au susþi-
nut cã FT doreºte ca, în câteva luni,
sã îl înlocuiascã pe Greg Konieczny
de la conducerea FP.

În ocazia Adunãrii Generale a
Fondului Proprietatea din aprilie,
Greg Konieczny a spus cã FP nu a
îndeplinit obiectivele investiþiona-

le cerute de acþionari: “Trebuia sã
creºtem valoarea activului net/ac-
þiune, dar în ultimele 12 luni avem
o scãdere de 7%. Sperãm ca, pânã
în iunie, sã vedem cifre pozitive.
De asemenea, trebuia sã reducem
discountul (n.r. dintre preþ ºi valoa-
rea activului net). Discountul de
31% nu este satisfãcãtor pentru
noi, pentru board ºi pentru ac-
þionari”.

Fondul Proprietatea a încheiat pri-
mul trimestru al acestui an cu o pier-
dere netã neauditatã de 585,6 milioa-
ne lei, comparativ cu pierderea netã
de 668,7 milioane lei aferentã trimes-
trului încheiat la 31 martie 2015,
conform informaþiilor remise Bursei
de Valori Bucureºti.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 5)

O mãrturie
necunoscutã a lui

Dan Condrea
M

oartea lui Dan Con-
drea provoacã o mu-
taþie a perspectivei
din care a fost privitã,

pânã acum, afacerea Hexi Pharma,
care a cuprins doar incriminãri la
adresa firmei ºi a patronului sãu, însã
transformarea acestuia din urmã în
victimã a unui accident obligã la pu-
blicarea tuturor detaliilor necunos-
cute în legãturã cu acest scandal,
astfel cã este posibil ca, prin contri-
buþie colectivã, eventual, cazul sã
dobândeascã o imagine diferitã.

Noi înºine ne aflãm în posesia
unei declaraþii a lui Dan Condrea, pe
care pânã acum nu am considerat-o
publicabilã, aºteptând clarificãrile
pe care el le-a promis. Acum, însã,
a-i publica declaraþiile devine o obli-
gaþie faþã de interesul public.

În data de 18 mai 2016, la întreba-
rea “Cine ar vrea sã ia locul din piaþã
societãþii Hexi Pharma?”, Dan Con-
drea a afirmat urmãtoarele:

“Anios, cine....

Ei au orchestrat cu mãiestrie

aceastã campanie.

Poþi sã îi transmiþi lui Tolontan

sã stea liniºtit cã nu vom mai pro-

duce biocide. Am vãzut cã s-a

enervat cã încã eram pe lista minis-

terului.…

Gata. Hexi nu va mai fi pe piaþã.

Cu stimã,

Dr. Dan Condrea”

Contactaþi de ziarul BURSA pen-
tru comentarii privind insinuarea lui
Dan Condrea, reprezentanþii GB
Indco, importatorul Anios în Româ-
nia, nu ne-au transmis punctul lor de
vedere, pânã la închiderea ediþiei.

Contextul de acum cuprinde ºi de-
claraþiile de ieri ale procurorului ºef
DNA Laura Codruþa Kovesi, care a
spus: “În corupþia din sistemul de sã-
nãtate sunt implicate ºi firme sau

companii strãine, de aceea pentru
DNA constituie o prioritate tragerea
la rãspundere penalã atât a persoane-
lor juridice române, dar ºi strãine,
care se ocupã de comercializarea
medicamentelor ºi echipamentelor
medicale. (...) Este important cã
avem în lucru cauze în care coope-
rãm cu parteneri instituþionali din
alte þãri, care investigheazã ºi ei
companiile, (...) iar schimbul de in-
formatii este esenþial”. (F.G.)

(continuare în pagina 2)

Alegeri pe muchie de cuþit
Austria ºi-a ales un nou Preºedinte

al Republicii! Acum nici doi ani, ºti-
rea aceasta ar fi ocupat cel mult un
colþ de paginã în fluxurile marilor
agenþii de presã ºi cîteva zeci de se-
cunde în ºtirile orare ale marilor ca-
nale de televiziune. Ieri, pagina de
web a celui mai important ziar aus-
triac, Die Presse, a fost pur ºi simplu
blocatã cu o jumãtate de orã înainte
de ora la care ministrul de interne
trebuia sã facã scurta declaraþie pu-
blicã cu numele candidatului cîºtigã-
tor. La fel a pãþit ºi site-ul care a ofe-
rit, iniþial, live streamingul cu imagi-
nile ºi sunetul din sala anunþului
aºteptat. În fapt, rezultatele finale ale
alegerilor trebuiau sã fie cunoscute
chiar în ziua votului, duminicã. Nu a
fost posibil! Cei doi competitori se
aflau la egalitate, mai puþin de un
procent în jurul lui 50%. Mutarea fi-
nalã avea sã vinã din plic! Mai pre-
cis, din plicurile care conþineau vo-
turile prin corespondenþã ale celor
circa 700.000 de cetãþeni ai Austriei,

care au recurs la aceastã formã de ex-
primare electoralã. Ce justificã
interesul uriaº pentru alegerea unui
Preºedinte care, prin chiar

constituþia þãrii sale, are un rol în cea
mai marea parte ceremonial?

C.C.

(continuare în pagina 2)

BCE, DESPRE
PERIOADA 2008-2015
Costurile legale au
anulat o treime din
profiturile
bãncilor europene

Instituþiile financiare europene au
cheltuit, în perioada 2008-2015, o tre-
ime din profiturile lor nete pe provi-
zioane pentru acoperirea costurilor le-
gale, aratã datele Bãncii Centrale Eu-
ropene (BCE), conform Reuters.

Potrivit acestora, în cei ºapte ani
care au trecut de la debutul crizei fi-
nanciare globale, bãncile europene
ºi-au constituit provizioane de 160
de miliarde de dolari pentru costuri
legale, aproape jumãtate din profitu-
rile lor nete din intervalul menþionat.

Pentru unele instituþii de credit
majore, precum “Deutsche Bank”
(Germani), UBS (Elveþia) ºi
“Lloyds” (Marea Britanie), provi-
zioanele au depãºit cu mult profituri-
le nete în perioada 2008 - 2015.

BCE avertizeazã cã tendinþa ar
putea continua deoarece bãncile
aveau provizioane de încã 50 de
miliarde de dolari pentru acoperirea
costurilor legale, la sfârºitul lui 2015.

Aproape jumãtate din sumã a fost
pusã deoparte de bãncile britanice.

“Costurile planificate de bãnci
pentru cheltuielile juridice rãmân
substanþiale”, conform BCE, care
adaugã: “Aceasta ar putea sugera cã
existã noi presiuni asupra profitabili-
tãþii bãncilor ºi a capacitãþii lor
interne de acumulare a capitalului”.

V.R.
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Reuniune extraordinarã a
Consiliului de Administraþie
de la UniCredit

UniCredit, cel mai mare grup ban-
car din Italia, a convocat, pentru
astãzi, o reuniune extraordinarã a
Consiliului de Administraþie, pentru
a discuta chestiuni ce þin de guver-
nanþã ºi posibila înlocuire a directo-
rului general Federico Ghizzoni, a
declarat, ieri, pentru Reuters, o sursã
din interiorul bãncii.

Potrivit sursei citatã de Agerpres,
reuniunea Consiliului de
Administraþie a fost con-
vocatã pentru ora 4 p.m.
ora localã (14.00 GMT).

Federico Ghizzoni, care conduce
UniCredit din 2010, este criticat de
unii investitori nemulþumiþi de evo-
luþia preþului acþiunilor, poziþia de
capital ºi profitabilitatea redusã a
celei mai mari bãnci italiene.

Prezent ieri la Madrid pentru inau-
gurarea diviziei spaniole a UniCre-
dit, Federico Ghizzoni a subliniat cã
situaþia din interiorul bãncii este sub

control ºi cã nu este nevoie de o
majorare de capital.

“Nu se întâmplã nimic dramatic în
interiorul grupului, situaþia este sub
control... Nu existã niciun fel de ten-
siuni”, a spus Ghizzoni.

Întrebat de jurnaliºti dacã va de-
misiona, Ghizzoni a rãspuns: “Nu
sunt aici sã fac comentarii în legãturã
cu acest subiect, ci sã vorbesc despre

deschiderea unei sucur-
sale. Vom vedea ce se va
întâmpla în viitor, dar, în
ceea ce mã priveºte, acti-

vitatea se desfãºoarã în mod
normal”, a rãspuns Ghizzoni.

Speculaþiile cu privire la nemulþu-
mirea investitorilor faþã de activita-
tea lui Federico Ghizzoni circulã de
mai multe luni, în condiþiile în care
UniCredit nu a reuºit sã calmeze
îngrijorãrile cã ar avea nevoie de o
majorare de capital. (A.G.)

(continuare în pagina 3)

AVOCATUL BURADA, DUPÃ CE A OBÞINUT ÎN PREMIERÃ
ÎMPÃRÞIREA EGALÃ A POVERII ÎNTRE DEBITOR ªI BANCÃ:

“Procesele pe împãrþirea echitabilã a riscului
valutar au mai multe ºanse în instanþã”

Procesele din justiþie în care clien-
þii solicitã împãrþirea în mod egal a
riscului valutar între bancã ºi debitor
au mai multe ºanse de câºtig, consi-
derã avocatul Alexandra Burada,
care tocmai a câºtigat în premierã un
astfel de proces.

Domnia sa a reprezentat-o în acest
dosar pe Andreea Cristoforidis, unul
dintre administratorii Grupului
Clienþilor cu Credite în franci elve-
þieni (CHF), îndreptându-se împotri-
va Bãncii Româneºti.

Alexandra Burada ne-a declarat:
“Este prima acþiune în care se cere ºi

se câºtigã împãrþirea poverii riscului
valutar în mod egal între debitor ºi
creditor. În opinia mea, astfel de soli-
citãri ar avea mult mai repede câºtig
de cauzã din partea instanþelor.
Argumentul pe care l-am folosit este
cel utilizat de justiþie când respinge
procesele în care se cere îngheþare de
curs, menþionând cã o îngheþare a
cursului la valoarea istoricã ar
dezechilibra contractul în sens
contrar.

Noi am cerut împãrþirea riscului
valutar pentru trecut, fiecare dintre
cele douã pãrþi suportând 50% din

suma cu care s-a apreciat francul de
la valoarea pe care acesta o avea la
data încheierii contractului, dar ºi
pentru viitor, indiferent dacã mone-
da elveþianã se apreciazã sau se
depreciazã.

Capetele de cerere sunt mai multe
- am pornit de la stabilizarea cursu-
lui la valoarea istoricã ºi am mai so-
licitat împãrþirea poverii ºi plata ra-
telor în lei, fãrã ca împrumutul sã fie
convertit.

EMILIA OLESCU
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