
UN INVESTITOR PENTRU TOATE CELE NOUÃ BUCÃÞI

Nici Borc nu mai ºtie
cum vrea sã
privatizeze “Oltchim”

M
inistrul Economiei
Costin Borc insistã sã
facã declaraþii care
dau bine, referitor la

privatizarea “Oltchim”, fãrã sã þinã
cont cã sacrificã acurateþea informa-
þiilor, mai ales cã firma este listatã la
BVB, iar investitorii ar trebui sã fie
informaþi cum trebuie.

“Pânã la finalul anului cred cã
vom avea o ofertã angajantã de la un
investitor, strãin sau român (n.r. pen-

tru Oltchim)”, a arãtat ministrul Eco-
nomiei, la întâlnirea de la Râmnicu
Vâlcea cu administratorii judiciari ºi
conducerea combinatului. Domnia
sa a adãugat: “Climatul este foarte
bun acum pentru gãsirea unui inves-
titor care sã continue sã dezvolte
partea viabilã a Oltchim”.

Dar, recent, compania a anunþat cã
va lansa un proces competitiv de
vânzare a activelor, grupate în nouã
pachete, înlocuind astfel metoda an-

terioarã de privatizare, printr-un
vehicul special SPV.

Decizia a venit în contextul în care
Comisia Europeanã a lansat, în apri-
lie, o investigaþie privind un posibil
ajutor de stat pentru “Oltchim” ºi a
transmis cã opineazã cã procesul de
vânzare astfel cum figureazã în pla-
nul de reorganizare aprobat va con-
duce la o continuitate economicã
între Oltchim SA ºi un posibil cum-
pãrãtor al Oltchim SPV (o societate
fãrã datorii, 100% deþinutã de
Oltchim SA ºi destinatã a fi vândutã
unui investitor).

Astfel, dacã un singur investitor ar
cumpãra toate cele nouã bucãþi din
Oltchim, aºa cum sugeratã Costin
Borc, nu ar fi ca ºi cum ar cumpãra
întregul?

Dar Borc, suprinzãtor, nu a uitat
care este noua metodã de privatizare.
Ministerul Economiei precizeazã:
“Varianta aleasã, cea a vânzãrii pache-
telor de active, oferã potenþialului
cumpãrãtor siguranþa juridicã în con-
formitate cu mãsurile prevãzute de
forma actualã a planului de reorgani-
zare ºi a constrângerilor suplimentare
derivate din cerinþele legate de regle-
mentãrile în materie de ajutor de stat,
dar pe de altã parte poate asigura atât
vânzarea cu succes a companiei, cât ºi
maximizarea pentru creditori a venitu-
rilor din acest proces”. (A.A.)

(continuare în pagina 5)
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GRAM AUR = 168,25

BCE: Normele Basel III
nu ar trebui sã
majoreze
semnificativ cerinþele
de capital

Noile reglementãri Basel III nu
sunt aºteptate sã majoreze semnifi-
cativ nivelul capitalului instituþiilor
financiare, a declarat, ieri, preºedin-
tele noii agenþii de supraveghere
bancarã (SSM) din cadrul Bãncii
Centrale Europene, Daniele Nouy.

Într-un interviu acordat publica-
þiei finlandeze Helsingin Sanomat,
doamna Nouy a declarat cã Banca
Centralã Europeanã aºteaptã ca noi-
le reglementãri Basel III sã fie finali-
zate pânã la sfârºitul acestui an.

“Incertitudinea este cel mai dificil
lucru pentru bãnci. Este foarte greu
pentru instituþiile financiare sã se
gândeascã la modelul lor de afaceri,
atât timp cât cerinþele de capital sunt
neclare. Ne aºteptãm ca cerinþele
privind capitalul sã nu creascã sem-
nificativ faþã de nivelul actual”, a
afirmat Nouy.

Normele Basel III, elaborate dupã
izbucnirea crizei financiare, vizeazã
mai ales consolidarea fondurilor
proprii ale bãncilor, precum ºi rezer-
vele lor de lichiditãþi, în vederea li-
mitãrii riscurilor de faliment ºi a evi-
tãrii unei noi crize. Acestea prevãd
impunerea unei rate de fonduri pro-
prii de 8% în cazul bãncilor, pânã la
finele lui 2018.

V.R.
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FOSTUL ªEF RADET, GABRIEL DUMITRAªCU:

“Insolvenþa RADET se va
rostogoli peste Elcen ºi Romgaz”
l Dumitraºcu: “Fãrã un angajament de platã al Primãriei, riscul ca
Bucureºtiul sã rãmânã fãrã cãldurã este major” l Gabriela Firea:
“Insolvenþa înseamnã asigurarea continuitãþii serviciului public de
alimentare cu energie termicã"

Insolvenþa RADET, declaratã de
Primãria Capitalei, se va rosto-
goli, ca un bulgãre de zãpadã,

peste Elcen ºi Romgaz, ne-a spus,
ieri, Gabriel Dumitraºcu, fostul
preºedinte al RADET, care conside-
rã cã decizia de ieri a Consiliul Ge-
neral al Municipiului Bucureºti a
fost luatã “pe picior”.

Conducerea Regiei de distribuþie
a energiei termice din Capitalã a fost
mandatatã sã cearã intrarea în insol-
venþã, conform hotãrârii Consiliului
General al Municipiului Bucureºti.
Decizia finalã va fi luatã de instanþa
de judecatã.

Preºedintele Consiliului de Admi-
nistraþie al RADET Sorin Chiriþã a
precizat cã, la acest moment, condu-
cerea companiei nu poate spune care
este datoria realã. Acesta a afirmat:
“Ne punem sub protecþia Tribunalu-
lui. Insolvenþa îngheaþã penalitãþile.
Vorbim de o reorganizare judiciarã,
nu de faliment. (...) Suntem la zi cu
subvenþia”.

Acesta a mai afirmat cã furnizarea
de energie nu va fi sistatã.

Insolvenþa RADET reprezintã
singura cale de a asigura continuita-
tea serviciului public de alimentare
cu energie termicã ºi menþinerea lo-
curilor de muncã, a precizat primarul
general, Gabriela Firea, potrivit unui
comunicat de presã.

În schimb, fostul preºedinte

RADET Gabriel Dumitraºcu ne-a
spus: “A fost o decizie luatã pe pi-
cior de Primãria Capitalei ºi argu-
mentez aceastã afirmaþie prin fap-
tul cã, pe ordinea de zi a Consiliu-
lui General, erau alte subiecte lega-
te de demararea proceselor de se-
lectare pe ordonanþa 109 a admi-
nistratorilor, mandatarea pentru
semnarea contractelor de mandat
ale actualilor administratori, pen-
tru cã actualii amdinistratori nu au

contracte de mandat semnate, ceea
ce este pe lângã lege, deci ei nu pu-
teau funcþiona ºi lua decizii. Lovi-
tura - insolvenþa RADET - a venit
ca un trãznet!

Insolvenþa RADET aprobatã de
Primãria Capitalei se va rostogoli ca
un bulgãre de zãpadã peste Elcen ºi
Romgaz.

A.A.

(continuare în pagina 5)
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PETRESCU (POªTA ROMÂNÃ):

“Ne dorim ca în 2017 sã fim ºi noi printre
jucãtorii importanþi de pe bursa româneascã”

Poºta Românã ar putea fi listatã în
2017, existând intenþii din partea
Guvernului în acest sens, a declarat,
ieri, directorul general al companiei,
Alexandru Petrescu, într-un discurs
la Bursa de Valori Bucureºti.

Domnia sa a precizat: “Existã in-
tenþii din partea Guvernului de a tre-
ce la listare, undeva în parcursul
anului viitor. Cred cã Poºta Românã
poate aduce acel factor de familiari-
tate bursei prin nume”.

De asemenea, el a mai afirmat cã
preocuparea principalã a manage-
mentului la Poºta Românã rãmâne
‘’managerierea trecutului": “Dacã în

99% dintre companii strategia ºi ce
face în viitor e dominanta principalã
în ceea ce priveºte preocuparea ma-
nagementului, la Poºtã managerie-
rea trecutului rãmâne o provocare
importantã pentru noi ºi, atât viito-
rul, cât ºi trecutul, pot fi aliniate
într-o poveste de succes dacã acþio-
narul, statul, Fondul Proprietatea îºi
dau mâna, schimbã cadrul de regle-
mentare, aliniazã compania ca func-
þionare la cele mai bune practici eu-
ropene, tot atunci putem avea o po-
veste de succes.

G.A.

(continuare în pagina 3)

Eºec la numirile pentru
conducerea CE Oltenia ºi SAPE
l Victor Grigorescu: “Trei administratori
privaþi, numiþi sãptãmâna trecutã la CE Oltenia
ºi SAPE, s-au retras marþi din funcþii”

Trei administratori privaþi, nu-
miþi sãptãmâna trecutã în
structurile de conducere ale

unor companii de stat, s-au retras în
aceeaºi zi, ceea ce ridicã un semn de
întrebare cu privire la nivelul de an-
gajament din partea sectorului pri-
vat, a declarat, ieri, ministrul Ener-
giei, Victor Grigorescu.

Domnia sa a spus: “Am avut o sur-
prizã: trei retrageri în aceeaºi zi, ceea
ce spune ceva despre nivelul de an-
gajament. Când cineva se retrage
dupã o sãptãmânã, se ridicã un semn
de întrebare. Pentru a realiza acest
proces, trebuie ºi ca sectorul privat
sã-ºi asume un angajament. Sper ca
din asta sã învãþãm împreunã, pentru
cã este nevoie de mediul privat sã
sprijine acest proces, care nu este

deloc simplu”.
Potrivit informaþiilor Agerpres,

cei care s-au retras sunt Simona
Fãtu, fost vicepreºedinte Volks-
bank, ºi Constantin Jujan, fost di-
rector general al Companiei
Naþionale a Huilei, care au fost
numiþi membri în Consiliul de Su-
praveghere al Complexului Ener-
getic Oltenia. Totodatã, Mugur
Popescu, director BCR Pensii, s-a
retras dupã ce a fost numit mem-
bru în Consiliul de Administraþie
al Societãþii de Administrare a
Participaþiilor în Energie (SAPE).
Cei trei s-au retras în aceeaºi zi,
respectiv marþi, 20 septembrie.

A.V.

(continuare în pagina 8)

GRIGORESCU NU SE ÎMPIEDICÃ ÎN AVIZELE NEGATIVE
DIN PARLAMENT

Ministrul Energiei “o þine langa”
cu memorandumul Rompetrol

Î
ntârziat ani de zile, declarat ne-
constituþional ºi cu avize negati-
ve în Parlament, memorandu-
mul cu Rompetrol, privind achi-

ziþia de cãtre Kazmunai a unei parti-
cipaþii de 26% din Rompetrol Rafi-
nare ºi înfiinþarea unui fond comun
cu statul român de un miliard de do-
lari, pare o poveste fãrã sfârºit, dar
una care îi place tare mult actualului
ministru tehnocrat al Energiei Vic-
tor Grigorescu.

Potrivit acestuia, Guvernul ar pu-
tea prelungi memorandumul semnat
cu Rompetrol, care expirã la finele
acestui an, însã analizeazã ºi alte
soluþii.

Victor Grigorescu a declarat,
potrivit Agerpres: “Am desemnat
compania care va reprezenta inte-
resele statului român în acest

aranjament financiar (Societatea
de Administrare a Participaþiilor
în Energie - n.r.), dar este un proces

complicat din punct de vedere teh-
nic, care va trebui sã scoatã la final
un acord al acþionarilor. Ca de fie-
care datã, în astfel de situaþii com-
plicate, ne asumãm un termen, dar
nu þine numai de noi. Fãrã discuþie,
se vor lua toate mãsurile ca sã fie
protejate interesele statului român
ºi, dacã este nevoie de prelungiri,
se vor face toate prelungirile. Nu
este prima datã când se întâmplã
acest lucru. Vorbim de discuþii
extrem de complexe ºi de o istorie
destul de complicatã. Cât priveºte
Ministerul Energiei, pentru noi lu-
crurile sunt destul de clare. Ei sunt
un investitor important în România
ºi vor continua sã fie”.

A.A.

(continuare în pagina 5)


