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SOLUÞIE INEDITÃ, DUPÃ FURTURILE DE ACÞIUNI DIN
1998-1999

Acþionarii actuali pot sã-i
despãgubeascã pe cei furaþi

de acþiunile Bucur Obor
l Adunarea Generalã în care s-a decis trecerea companiei pe AeRO,
anulatã în instanþã

Furturile de acþiuni “Bucur
O b o r ” ( B U C U ) d i n
1998-1999 ºi-au gãsit o re-

zolvare ineditã, în acest an, când
unii acþionari au fost de acord sã îi
despãgubeascã de la ei pe cei furaþi,
înþelegere aprobatã de Autoritatea
de Supraveghere Financiarã (ASF),
conform unor surse din piaþã.

De altfel, într-un interviu din
2014, Laurenþiu Postovaru, care
controleazã 49,89% din Bucur Obor
(BUCU), sugera cã ar putea sã se ab-
þinã de la vot în contul deþinerilor ac-
þionarilor pãgubiþi care vin în salã la
Adunarea Generalã, ceea ce ar fi
echivalat cu a le oferi pãgubiþilor din
acþiunile sale, pentru ca ºedinþele sã
se poatã þine.

Declaraþia venise în contextul în
care, Depozitarul Central a fost obli-
gat, printr-o hotãrâre judecãtoreascã
pronunþatã în anul 2011, sã reînscrie
ca acþionari un numãr de 1344 de
persoane, care deþin, în total, 7,32%
din capitalul social al companiei, cu
un numãr de 735 de titluri fiecare.
Decizia era însã una aproape imposi-
bil de pus în practicã, având în vede-
re cã, timp de 16 ani, s-au fãcut
tranzacþii de bunã credinþã.

Soluþia gãsitã acum este una “de
compromis”. La insistenþele ziarului

“BURSA”, Depozitarul Central a
confirmat: “A fost identificatã ca so-
luþie pentru punerea în aplicare a ho-
tãrârii judecãtoreºti înregistrarea de
cãtre Depozitarul Central SA a unor
transferuri directe de proprietate din
contul acþionarilor existenþi ai socie-
tãþii Bucur Obor SA(ºi care îºi expri-
mã acordul pentru aceastã modalita-
te de aplicare a sentinþei) în contul
persoanelor prejudiciate”.

Deºi ea ar trebui sã fie instituþia

care vegheazã la respectarea norme-
lor de transparenþã impuse de piaþa
de capital, Autoritatea de Suprave-
ghere Financiarã nu a dorit sã ofere
detalii legate de înþelegerea de la ni-
velul Depozitarului Central: “Emi-
tentul Bucur Obor ºi/sau Depozita-
rul Central sunt în mãsurã sã
furnizeze informaþiile aferente”.

ADINA ARDELEANU
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IONEL BLÃNCULESCU:

“Este o utopie sã credem cã statul ºi-ar
îndeplini obiectivele dintr-o strategie”
l Guvernul ºi-a prezentat contribuþia la Strategia de dezvoltare a
României, în faþa lui Iohannis ºi a lui Isãrescu l Pârvan, AOAR: “Fãrã o
strategie energeticã nu putem avea o strategie economicã” l Blãnculescu:
“Pentru cã statul nu este credibil, avem o mare problemã în îndeplinirea
oricãrei strategii”

Este o utopie sã credem cã sta-
tul ºi-ar îndeplini obiectivele
dintr-o strategie, este de pã-

rere consultantul economic, Ionel
Blãnculescu.

Afirmaþia domniei sale vine în
contextul în care, zilele trecute, a
avut loc o întâlnire la nivel înalt, la
Palatul Cotroceni, între ºeful statului
Klaus Iohannis, premierul Dacian
Cioloº ºi Guvernatorul BNR Mugur
Isãrescu, pe marginea Strategiei de
dezvoltare a þãrii.

La discuþii a participat ºi academi-
cianul Ionel Valentin Vlad, peºedin-
tele Academiei Române, iar întâlni-

rea a avut drept scop “prezentarea
contribuþiei Guvernului în materie
de politici ºi reforme economice, pe
termen scurt ºi mediu, în contextul
Strategiei de dezvoltare durabilã a
României, care se elaboreazã în ca-
drul Academiei Române ºi sub Înal-
tul Patronaj al Preºedintelui
României”, potrivit unui comunicat
al Preºedinþiei.

Reprezentanþii mediului de afaceri
considerã, însã, cã, în prezent, nu
existã o astfel de strategie.

EMILIA OLESCU
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ANRP: “Dosarele de
retrocedare se vor soluþiona în
ordinea înregistrãrii”

Autoritatea Naþionalã pentru Res-
tituirea Proprietãþilor (ANRP) a
anunþat cã, începând din 27 mai, or-
dinea de soluþio-
nare a dosarelor
va fi cea a înre-
gistrãrii, potrivit
modificãri lor
legislative.

Noile pre-
vederi anuleazã
toate deciziile
prin care, în pe-
rioada 2006 –
2011, unele do-
sare de despãgu-
bire au fost repartizate spre soluþio-
nare pe alte criterii.

În ultimii ani, anchetele procuro-
rilor au scos la ivealã retrocedãri su-
praevaluate, în dosare fiind impli-

cate nume grele din politicã, pre-
cum deputatul Ioan Oltean, dar ºi
fosta ºefã DIICOT, Alina Bica, fos-

ta ºefã ANRP
Crinuþa Du-
mitrean, sau
oameni de afa-
cer i , precum
Horia Simu sau
Stelian Gheor-
ghe.

Mulþi bãtrâni,
abuzaþi de regi-
mul comunist, au
murit fãrã sã mai
prindã despãgu-

biri de la statul român, fiindu-le tergi-
versate dosarele pe ani de zile.

A.A.
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Se va sinucide Marea Britanie pentru a salva
Uniunea Europeanã în locul Europei?

O singurã ameninþare nu a folosit
guvernul condus de David Cameron

în campania de terori-
zare a populaþiei Ma-
rii Britanii pentru
rãmânerea în Uniu-
nea Europeanã: dacã
se voteazã Brexit-ul,
Invincibila Armada,
condusã de Adolf
Hitler, va cuceri

ultimul bastion al fostului imperiu.
În rest, presa a fost inundatã cu esti-

mãri precise ale scãderii veniturilor în
urmãtoarele decenii, ale prãbuºirii
preþurilor de pe piaþa imobiliarã sau
ale creºterii preþurilor de consum.

(continuare în pagina 4)

ANTON HADÃR, PREªEDINTELE FEDERAÞIEI SINDICALE DIN
ÎNVÃÞÃMÂNTUL SUPERIOR

“Dragu este primul ministru
de finanþe din istorie care nu

vine la discuþii“
l Hadãr: “Dacã Guvernul va aplica prima sa propunere, atunci putem
spune cã ºi-a luat mâna de pe educaþie”

A
nca Dragu este primul
ministru de finanþe din
istoria þãrii care nu vine
la discuþii cu sindicatele

din Educaþie, a afirmat, ieri, Anton
Hadãr, preºedintele Federaþiei Sin-
dicale din Învãþãmântul Superior
Alma Mater.

Domnia sa a fãcut declaraþia dupã

acþiunea de protest care a avut loc,
ieri, în Bucureºti ºi care a reunit
aproape 15.000 de persoane, potrivit
lui Anton Hadãr.

Sindicaliºti din toatã þara, alãturi
de elevi ºi pãrinþi, au protestat în faþa
Guvernului ºi au mãrºãluit din Piaþa
Victoriei cãtre Palatul Cotroceni
contra situaþiei din sistem ºi a modu-

lui în care este prevãzutã salarizarea,
în Ordonanþa de Urgenþã de profil.

Negocierile pe marginea salarizãrii
din învãþãmânt care au avut loc în ul-
tima perioadã între mediul din educa-
þie ºi membrii Guvernului au eºuat.

EMILIA OLESCU
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OCDE: “Brexit-ul ar
genera costuri
semnificative întregii
lumi”

Eventuala ieºire a Marii Britanii
din Uniunea Europeanã (Brexit) re-
prezintã o ameninþare majorã la
adresa economiei globale, potrivit
Organizaþiei pentru Cooperare ºi
Dezvoltare Economicã (OCDE).

Catherine Mann, economist ºef al
OCDE, a afirmat, ieri, cã un eventual
Brexit ar genera costuri semnificati-
ve nu doar Marii Britanii ºi Europei,
ci ºi restului lumii. În opinia sa, in-
certitudinea cauzatã de referendu-
mul programat în Marea Britanie, la
data de 23 iunie, a venit într-un mo-
ment în care economia globalã a fost
prinsã “într-o capcanã a creºterii
scãzute”.

Amintim cã, în referendumul din
aceastã lunã, britanicii se vor pro-
nunþa cu privire la apartenenþa la
UE.

OCDE estimeazã cã, anul acesta,
redresarea economiei mondiale nu
va accelera, deoarece comerþul nu
ºi-a revenit, dar se va îmbunãtãþi
uºor anul viitor.

Conform estimãrilor organizaþiei,
creºterea economiei mondiale va fi
de 3% în 2016, similar cu nivelul din
2015.

Angel Gurria, secretarul general
al OCDE, a declarat, conform Blo-
omberg, cã, în 2016, comerþul mon-
dial va creºte cu 2-3%, iar ca sã fi
avut o influenþã asupra expansiunii
economice ar fi trebuit trebuit sã
atingã 7%. (V.R.)
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