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IFC a semnat un
acord de finanþare
cu Eurobank
l Organizaþia vrea
înþelegeri ºi cu alte
bãnci elene

International Finance Corpora-
tion (IFC), divizia de investiþii a
Bãncii Mondiale, a semnat, ieri, un
acord de finanþare în valoare de 100
milioane de euro cu Eurobank, ac-
þionarul majoritar la Bancpost, ºi are
în vedere acorduri similare ºi cu ce-
lelalte trei mari bãnci elene, NBG,
Piraeus Bank ºi Alpha Bank,
transmite Reuters.

IFC a investit anul trecut aproxi-
mativ 300 milioane de euro în cele
patru mari bãnci elene, luând parte la
operaþiunile de recapitalizare dema-
rate de acestea ºi astfel a devenit ac-
þionar la cele patru bãnci. Obiectivul
IFC a fost întãrirea încrederii ºi mo-
bilizarea altor pãrþi sã investeascã în
Grecia pentru a putea oferi
lichiditate IMM-urilor.

“Pe mãsurã ce perspectiva unei
creºteri economice a devenit mai vi-
zibilã, rãmânem în fruntea iniþiative-
lor destinate asigurãri de finanþare la
preþuri rezonabile, în pofida persis-
tenþei problemelor de lichiditate”, a
declarat directorul general de la
Eurobank, Fokion Karavias, citat de
Agerpres.

(continuare în pagina 6)
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Un acþionar cere
schimbarea conducerii

Cemacon

K
anata Invest Corpora-
tion, care deþine 6,02%
din producãtorul de cã-
rãmizi “Cemacon” Cluj,

a solicitat convocarea Adunãrii Ge-
nerale a Acþionarilor, pentru schim-
barea Consiliului de Administraþie,
potrivit unui raport transmis Bursei
de Valori Bucureºti.

Acþionarii Cemacon Cluj sunt deja
convocaþi, în septembrie, ca sã apro-
be contractarea unui împrumut în ve-
derea refinanþãrii creditului contrac-
tat cu BCR în baza contractului de
credit nr. 2 din data de 19.03.2015 ºi
suplimentãrii capitalului de lucru.
Valoarea maximã a facilitãþii este de
60.000.000 lei, din care refinanþarea
va fi 55.000.000 lei, iar capitalul de
lucru - 5.000.000 lei.

Cemacon a trecut, în ultimii ani,
printr-un proces de restructurare a

creditelor neperformante, agreat, în
2013, cu banca finanþatoare BCR.

În noiembrie 2013, “Cemacon”,
acþionarii sãi majoritari ºi Banca Co-
mercialã Românã au semnat un
acord de principiu privind restructu-
rarea pachetului de credite de apro-
ximativ 30 milioane de euro. La fi-
nalul lui 2013, banca a cesionat 12
milioane de euro din creditul socie-
tãþii cãtre Business Capital For Ro-
mania Opportunity Fund Coopera-
tief U.A. (BOF) cu sediul în Olanda,
fond la care banca avea o participaþie
de 83,33%, care ulterior a fost trans-
feratã cãtre Erste Bank, restul fiind
în posesia omului de afaceri Florin
Pogonaru.

În iulie 2015, fondul Business Ca-
pital for Romania Opportunity Fund
a intrat în acþionariatul producãtoru-
lui de cãrãmizi “Cemacon”, dupã ce

ºi-a convertit în titluri creanþa de 12
milioane de euro. Fondul deþine
acum 27,9% din “Cemacon”.

La începutul acestui an, Kanata
Invest Corporation raporteazã BVB cã
a ajuns la o participaþie de peste 5% din
titlurile CEON, de la 4,64%, anterior.

Firma Kanata Invest Corporation,
care se ocupã cu dezvoltarea imobi-
liarã, este deþinutã de Daniel
Almãºan, ºi a fost înfiinþatã la înce-
putul anului 2015.

De asemenea, Kanata Invest Cor-
poration a achiziþionat ºi un pachet
de 5% din acþiunile producãtorului
de software pentru brokerii de asigu-
rãri Life is Hard (LIH), listat pe sis-
temul alternativ de tranzacþionare al
BVB AeRO.

ADINA ARDELEANU
(continuare în pagina 7)
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“AFEER vrea contracte comerciale
directe între companiile energetice”

(Interviu cu Ion Lungu, preºedintele Asociaþiei Furnizorilor de Energie
Electricã din România)

l “Sunt societãþi de stat din energie care au foarte mulþi bani, dar nu au
realizat investiþiile necesare” l “OUG 109 nu a fost implementatã cum
trebuie nici în sectorul energetic” l “Uniunea Energeticã nu va fi încã un
organism suprastatal”

Reporter: Aºteptãm cu toþii Stra-
tegia Energeticã la care Guvernul lu-
creazã. Cum apreciaþi acest docu-
ment? Ce cuprinde el, la acest mo-
ment, ºi ce consideraþi cã îi lipseºte?

Ion Lungu: Referitor la Strategia
Energieticã pot spune cã sunt mulþu-
mit de modul cum s-a dezvoltat
aceastã iniþiativã. Pentru prima datã a
avut loc o consultare. Experþii au par-
ticipat la toate întâlnirile, au fost mul-
te work-shopuri. Senzaþia mea este
cã, cel puþin, existã dorinþa de a se
face un lucru bun. Nu ºtiu dacã acea-
stã strategie va putea fi promovatã ºi
aprobatã pânã când Guvernul îºi va
termina misiunea, dar cred cã Execu-
tivul lasã un material destul de bun ºi
ar fi pãcat ca, dupã plecarea sa, sã o
luãmde la început. Strategia a parcurs
niºte etape normale - a fost realizatã o
analizã calitativã în legãturã cu sta-

diul actual al sectorului, s-a vãzut
care sunt obligaþiile noastre interna-
þionale, care sunt obligaþiile interne
(mai exact asigurarea continuitãþii în
alimentarea consumatorilor la tarife
suportabile) ºi acum suntem într-o
fazã de analizã cantitativã.

Se vorbeºte foarte mult atât despre
energia obþinutã din cãrbune, cât ºi
despre cea nuclearã, existând susþinã-
tori ºi pentru o variantã ºi pentru cea-
laltã. Din punctul meu de vedere este
absolut necesar sã existe un mix - în

acelaºi timp ºi nuclear ºi cãrbune, dar
ºi regenerabile ºi alte alternative.

Cred cã evaluarea aceasta cantita-
tivã va oferi indicaþii mai mari des-
pre ponderile tipurilor de energie în
total producþie. Trebuie avut în ve-
dere cã sursele regenerabile de ener-
gie reprezintã o soluþie de viitor,
fiind inepuizabile.

A consemnat
EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 15)

CASA DE AVOCATURÃ DELEANU VASILE ÎL CONTRAZICE
PE AVOCATUL CUCULIS:

“Creanþele cesionate îºi pãstreazã
titlul executoriu”

Într-un articol recent (n.r. “Avoca-
tul Adrian Cuculis:

«Creditele cesionate nu pot fi exe-
cutate decât în instanþã»”, publicat în
ediþia din 23.08.2016, în ziarul
BURSA) a fost vehiculatã ideea ca
în momentul de faþã creditele cesio-
nate de cãtre bãnci cãtre societãþi de
recuperare nu ar putea fi executate
decât în instanþã, dat fiind faptul cã,
prin cesionarea contractelor, acestea
ºi-ar pierde valoarea de titlu
executoriu.

În probarea acestei idei este in-
vocatã o sentinþã rãmasã definiti-

vã prin neapelare a Judecãtoriei
Sector 2, pronunþatã în luna mai
2016. Conform acesteia, prin ce-
sionarea creanþei, raportul juridic
dintre noul creditor ºi debitor se
schimbã, cãpãtând o altã naturã ju-
ridicã, iar executarea este anulabi-
lã. Interpretarea datã de instanþã
dispoziþiilor OUG nr. 99/2006 pri-
vind instituþiile de credit ºi adec-
vare a capitalului este aceea cã en-
titãþilor juridice care nu sunt insti-
tuþii de credit le-ar fi interzisã des-
fãºurarea de activitãþi cu specific
bancar. Cesionarul, societate de

recuperare, nu ar avea dreptul sã
pretindã dobânzi/penalitãþi, comi-
sioane bancare ºi, deci, prin cesiu-
ne se pierde caracterul de titlu exe-
cutoriu al contractului de credit,
deoarece legiuitorul nu a înþeles sã
confere un caracter de titlu execu-
toriu contractelor încheiate cu alte
entitãþi juridice decât unitãþi ban-
care.

DRAGOª RÂMNICEANU,
Avocat asociat SCA

„Deleanu Vasile - Avocaþi”
(continuare în pagina 14)

Germania, Europa ºi doi litri de apã,
de persoanã, pentru zece zile!

Cum, n-aþi auzit? Fiecare cetãþean
german trebuie sã îºi facã provizii de
apã ºi de mîncare pentru cel puþin
zece zile ºi sã deretice degrabã prin
adãpostul anti-atomic individual de
care dispune. Dacã nu dispune, tre-
buie sã îºi cumpe-
re degrabã unul,
de preferinþã de la
un producãtor
german, iar dacã
nu se poate, se ac-
ceptã ºi de la unul
american. Adã-
posturile anti-ato-
mice la negru sau
la mîna a doua, de provenienþã
ruseascã, chinezeascã sau incertã nu
sunt deloc recomandate, chiar dacã
au preþuri care sparg piaþa! Surse
bine informate, bazîndu-se pe docu-
mente oficiale germane - noua direc-
tivã a apãrãrii civile - au fãcut cuno-
scut cã administraþia Merkel ia în se-

rios posibilitatea unui rãzboi ºi a
început sã îºi pregãteascã temeinic
populaþia pentru ceea ce e mai rãu.
Prima ipotezã ar fi un atac fulger din
partea Franþei, hotãrîtã sã spele
ruºinea din cel de-al doilea rãzboi
mondial ºi sã cucereascã Berlinul în
mai puþin de o sãptãmînã. Cum nem-
þii nu au nici un fel de linie Maginot
pregãtitã, unii experþi militari se
aºteaptã ca atacul surprizã francez sã
ajungã în capitala Germaniei, chiar
mai repede. Cealaltã ipotezã ar fi un
atac din partea Statelor Unite sau a
Rusiei (ori a unei coaliþii ruso-ameri-
cane) caz în care folosirea armelor
nucleare ar fi foarte probabilã, pre-
gãtind terenul pentru uriaºul desant
aerian ºi naval care va pune capãt, o
datã pentru totdeauna, rolului nefast
al Germaniei în politica pescuitului
oceanic în jurul insulelor Malvine.
În sfîrºit, existã ºi cîteva ipoteze/sce-
narii mai puþin convenþionale, cum

ar fi o amplã operaþiune de pedepsire
lansatã de Turcia, corelatã cu insur-
genþa populaþiei turce stabilitã în
Germania, combinaþie devastatoare
menitã sã înlãture imediat toate ob-
stacolele artificial create în calea
aderãrii Turciei la UE, aderare care
va finaliza, de fapt, operaþiunea mili-
tarã. În sfîrºit, experþii rãzboiului hi-
brid atrag atenþia asupra posibilitãþii
ca acþiunile militare sã fie iniþiate de
alianþa Belgia-Olanda-Danemarca,
state profund nemulþumite de acþiuni-
le Germaniei în vecinãtatea imediatã,
prin restricþionarea drasticã a micului
trafic de graniþã. Evident, operaþiunea
ar urma sã fie susþinutã logistic, mili-
tar ºi diplomatic de cel puþin trei din-
tre cei cinci membri permanenþi ai
Consiliului de Securitate ºi de cel pu-
þin 4 din cei cinci membri ai BRICS.
NATO, ocupat cu criza din Ucraina,
nu va putea ridica nici un deget!

(continuare în pagina 6)

PENTRU CONVERSIA CREDITELOR LA
CURS ISTORIC

Împrumutaþii în CHF
se pregãtesc sã iasã din nou
în stradã

Vacanþa de varã se apropie de
final, parlamentarii trebuie sã se
întoarcã la lucru, iar clienþii împru-
mutaþi în franci elveþieni (CHF) se
pregãtesc sã îi
aºtepte “cu alai”.

Debitorii vor
sã iasã din nou în
stradã ºi sã cearã
(pentru a câta
oarã?) conversia
creditelor la cur-
sul istoric.

Administratorii Grupului Clienþi-
lor cu Credite în CHF au lansat un
sondaj, pe grupul lor de socializare,
în vederea organizãrii unui marº, în
primul sau în al doilea weekend din
luna septembrie.

Înainte de vacanþã, parlamentarii
au promis sã reia discuþiile pe margi-
nea proiectului de conversie a credi-
telor în valutã, discuþii abandonate la

Comisiile de spe-
cialitate din Ca-
mera Deputaþilor,
care este for
decizional.

Este vorba des-
pre iniþiativa legis-
lativã a deputatu-
lui PSD Ana Bir-

chall, care a depus, încã din anul 2014,
unproiectde legecevizeazãconversia
creditelor contractate în valutã.

EMILIA OLESCU
(continuare în pagina 6)

Misiunea de bazã a sectorului ener-
getic este alimentarea cu energie
electricã a consumatorilor, neîntre-
rupt ºi la preþuri rezonabile, ne-a
spus Ion Lungu, preºedintele Aso-
ciaþiei Furnizorilor de Energie Electri-
cã din România (AFEER), în cadrul
unui interviu. Domnia sa a remarcat
atât investiþiile efectuate în reþeaua
de transport, menþionând cã, în
România, nu a fost nicio cãdere to-
talã de tensiune din 1977, cât ºi ne-
cesitãþile ºi controversele cu care se
confruntã sectorul.

CORNEL
CODIÞÃ


