
Bursa e pe moarte ºi
aparþinãtorii legali se gândesc
cum sã redacteze ferparul
l Franklin Templeton – retragere strategicã, asumarea neputinþei sau manipularea pieþei de capital?

A
m avut o sãptãmânã cu
evenimente rãvãºitoare.
Am consumat ceva
emoþii ºi vom consuma

încã ºi mai ºi, imaginându-ne conse-
cinþe viitoare, evaluând perspective-
le. Desigur, vom evalua greºit…

A fost publicarea convocatorului

Fondului Proprietatea, cu ordinea de
zi a Adunãrilor Generale, ordinarã ºi
extraordinarã, ale Acþionarilor, din
31 octombrie, cu comunicarea valo-
rilor scãderii capitalului social, în
conformitate cu legea.

A fost anunþul FP de vânzare a
unei pãrþi nedeterminate din deþine-
rea SNP Petrom, de 19%.

În opinia mea, e începutul sfârºitu-
lui BVB, nu cã actele descrise ultra ar
reprezenta cauza, ele fiind doar simp-
tome ale metastazei unui cancer de-
clanºat încã de la naºtere, aº îndrãzni
sã afirm de la concepþie, afecþiune ce
nu poate conduce decât la moartea,
mai grabnicã sau amânatã, a pacien-
tului.

Trecerea FP ºi a SIF-urilor de la
contabilitatea româneascã (RAS), la
cea internaþionalã, aduce Proprietatea

de la un profit scripticde784,64milioa-
nede lei, la o pierdere de 565,1 milioa-
ne de lei, pentru anul 2015.

S-a afirmat cã e o chestiune pur
contabilã, ceea ce nu e adevãrat.
Fondul Proprietatea este o întreprin-
dere perdantã din construcþie, un titlu
nesigur ºi supraevaluat, chiar ºi la o
fracþie din valoarea nominalã (care
n-a fost atinsã nici mãcar o secundã,
nici mãcar în ziua listãrii!)

FP e alcãtuit din participaþii la so-
cietãþi nu tocmai transparente, 13 lista-
te (28%), 32 nelistate (61%), nerenta-
bile, cu perspective de a deveni neren-
tabile sau imprevizibile, administrate
dubios, cãpuºate de grupurile care
le-au luat în arendã, în unele cazuri.

MIHAI ANTONESCU
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GRAM AUR =170,09

Surse: “Bank of
America” taie
posturi în Asia

“Bank of America” Corp., al doi-
lea mare grup bancar din SUA, va
tãia câteva zeci de posturi pe seg-
mentul de investment banking din
Asia, în aceastã sãptãmânã, potrivit
unor surse apropiate situaþiei, citate
de Reuters.

Acestea afirmã cã sunt afectaþi de
mãsura menþionatã bancheri din
Hong Kong, Singapore ºi Japonia -
cele mai mari centre asiatice ale
“Bank of America”. Conform surse-
lor, numãrul total al disponibilizaþi-
lor nu a fost stabilit deocamdatã.

Un purtãtor de cuvânt al “Bank of
America” Hong Kong a refuzat sã
facã vreo declaraþie cu privire la cele
anunþate de Reuters.

“Bank of America” se aflã în gar-
fic pentru majorarea veniturilor sale
în trimestrul al treilea, pe segmentul
de investment banking, faþã de tri-
mestrul al doilea, conform afirmaþii-
lor fãcute în aceastã lunã de ºeful di-
viziei de profil, Christian Meissner.
Oficialul bãncii a precizat cã institu-
þia a câºtigat cotã de piaþã în
majoritatea regiunilor din Asia
Pacific.

În luna iulie, diretorul executiv al
bãncii, Brian Moynihan, a anunþat o
nouã þintã de cheltuieli de 53 de mi-
liarde de dolari pentru 2018, cu 3,3
miliarde mai micã decât cheltuielile
totale ale bãncii în ultimele patru
trimestre.

V.R.
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OFICIALI ASF, AUDIAÞI LA DNA

Mircea Ursache, ASF: “Am reiterat
cã existau ºi alte soluþii, decât
falimentul Astra ºi Carpatica”
l Angela Toncescu, reþinutã din nou
l Procurorii: “Angela Toncescu a acþionat în
vederea influenþãrii deciziilor de la nivelul ASF”

Procurorii DNA au audiat, ieri,
mai multe persoane din conduce-
rea Autoritãþii de Supraveghere
Financiarã, în dosarul legat de fa-
limentul Carpatica Asig, dar, la fi-

nalul zilei, au fãcut trei reþineri a
unor persoane din afara instituþiei.

A.A.
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n Angajaþii sud-coreeni
ai “Hyundai”, în prima grevã
generalã din ultimii 12 ani
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ASE s-a mânjit de Rompetrol
l ASE a fãcut un studiu despre impactul economic al investitorului KMG
International, fãrã sã compare rezultatele cu alte companii l Studiul nu
pomeneºte de ancheta DIICOT l Dr. Bogdan Negrea, ASE: “Studiul este
unic, fiind ºi prima datã când o instituþie academicã întreprinde o astfel de
analizã asupra impactului direct, indirect ºi indus pe care un mare jucãtor
economic îl are la creºterea economicã ºi bunãstarea þãrii”

În pline cercetãri ale procurorilor
în dosarul Rompetrol Rafinare, lega-
te inclusiv de înþelegerea cu statul
român referitoare la înfiinþarea unui
fond de investiþii comun, Academia
de Studii Economice din Bucureºti
s-a apucat sã facã un studiu despre
impactul economic al investitorului
KMG International, care subliniazã
contribuþia KMG International la

securitatea energeticã a României.
Probabil ca sã fie mai atractiv, do-

cumentul este presãrat de imagini
colorate, arãtând mai mult a material
de promovare, decât a publicaþie
serioasã.

Bogdan Negrea, profesor ºi cerce-
tãtor al ASE, recunoaºte cã studiul
este unic. (ADINA ARDELEANU)

(continuare în pagina 4)

Modificarea legii privind
clauzele abuzive - pe
masa deputaþilor juriºti

Deputaþii ºi-au amintit de proiectul
legislativ care modificã Legea
193/2000 privind clauzele abuzive din
contractele încheiate între comercianþi
ºi consumatori, abandonat în urmã cu
circa un an. Iniþiativa este prevãzutã pe
ordinea de zi a ºedinþelor de astãzi ºi
de mâine din cadrul Comisiei Juridice
a Camerei Deputaþilor.

Avocatul Gheorghe Piperea spune
cã aceastã iniþiativã emasculeazã legea
clauzelor abuzive, menþionând: “Este
un proiect care stã în Parlament de mai
mult de doi ani ºi despre care iniþiatorii
spuneau cã îl retrag, dar nu au fãcut-o.
Dacãacestproiectbancar treceaºacum
a fost adoptat în Senat, tot ceea ce s-a
câºtigatpânãacumîndomeniulclauze-
lor abuzive intrã în istorie”.

Domnia sa ne-a explicat cã, în pri-
mul rând, proiectul modificã Legea
193/2000 prin introducerea unui

amendament care prevede cã aceastã
lege se va aplica doar contractelor
viitoare, nu ºi celor în derulare, în
condiþiile în care ANPC a câºtigat
deja, în instanþã, câteva procese de
tip “class action” împotriva unor
bãnci (cu aplicare la toate contracte-
le similare ale respectivelor bãnci),
unele dintre acestea fiind câºtigate
pe fond ºi altele definitiv.

Prin Proiectul de modificare a legii
193/2000, iniþiat de 17 deputaþi, “se
restrâng substanþial drepturile consu-
matorilor instituite de forma actualã a
legii, reducând-o la un simulacru de
protecþie în faþa abuzului de poziþie
economicã, golind-o de putere sanc-
þionatorie, rezultatul fiind o formã fãrã
fond”, spunea, în urmã cu un an, avo-
catul Marius Coltuc.

EMILIA OLESCU
(continuare în pagina 5)

Un pas înainte sau doi înapoi?
Plecarea lui Mihai Rãzvan Ungu-

reanu de la conducerea Serviciului
Român de Informaþii Externe este
doar pe jumãtate o surprizã. Preºedin-
tele Johanis îi ceruse demisia de cîtã-
va vreme. A refuzat, în primã instan-
þã. Ce s-a întîmplat între timp? Rãs-
punsul simplu este cã între timp a fost
”convins”, iar argumentul hotãrîtor
pare sã provinã din dosarul DNAcare
vizeazã costisitoarea vizitã de sprijin
a lui Tony Blair în fieful viitorului
candidat prezidenþial V. Ponta. Desi-
gur, aceasta poate fi doar suprafaþa
furnizatã, ca de obicei, ”surselor” din
presã. În stratul urmãtor al ”sãpãturi-
lor” se pot vedea urmele ciocnirii vio-
lente dintre ºefa DNA-ului, doamna
Codruþa Kovesi ºi SIE, respectiv,
domnul MRU. (C.C.)

(continuare în pagina 3)

DUPÃ CE FUSESE PROGRAMAT PENTRU ªEDINÞA DE ASTÃZI
A COMISIEI JURIDICE DIN CAMERA DEPUTAÞILOR

Proiectul de conversie a creditelor
în valutã - retras de pe ordinea de zi
l Ordinea de zi a fost scoasã de pe site-ul Camerei Deputaþilor, joi seara
l Surse parlamentare: “Ordinea de zi poate fi suplimentatã pânã înainte de
ºedinþã” l Piperea: “Dacã nu se discutã conversia sãpãmâna aceasta,
atunci nu se va mai discuta pânã în 2017” l Împrumutaþii în CHF: “Cerem
ca legea conversiei sã se dezbatã în comisii, de faþã cu noi!”

Proiectul de conversie a creditelor
contractate în valutã pare sã dea bã-
tãi de cap parlamentarilor, care nu
reuºesc sã se punã de acord în legãtu-
rã cu dezbaterea acestei iniþiative.

Joi, pe pagina web a Camerei De-
putaþilor, a fost postatã ordinea de zi
de astãzi a ºedinþei de la Comisia Ju-
ridicã, ce cuprindea ºi douã proiecte
legislative care prevãd conversia
împrumuturilor luate în valutã.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 7)

Angela Merkel “scufundã” acþiunile Deutsche Bank
ºi împinge UE cãtre dezintegrare

Comparaþia Deut-
sche Bank cu o “ver-
siune” mãritã de dou-
ãzeci de ori a bãncii
de investiþii Lehman
Brothers, care a intrat
în faliment la începu-
tul crizei financiare

globale, a început sã aparã tot mai
des în presa financiarã
internaþionalã.

Ultima amendã anunþatã de De-
partamentul de Justiþie din Statele
Unite, de circa 14 miliarde de dolari
dar negociabilã, a reprezentat pro-
verbiala picãturã care umple paharul

pentru cea mai mare bancã din Ger-
mania, al cãrei deficit de capital
ameninþã nu doar sistemul bancar in-
tern, ci însãºi existenþa monedei
unice europene.

În acest context, revista germanã
Focus a scris, la sfârºitul sãptãmânii
trecute, cã “Angela Merkel exclude

orice ajutor de stat acordat Deutsche
Bank”, iar investitorii au reacþionat
puternic la deschiderea ºedinþei de
tranzacþionare de ieri. De asemenea,
guvernul de la Berlin nu doreºte sã se
implice nici în disputa dintre DB ºi
justiþia din SUA.

(continuare în pagina 7)

CÃLIN
RECHEA

BNR ªI-A REORGANIZAT DIRECÞIA
DE COMUNICARE

MirelaRoman- înlocuitãcuDanSuciu,
în funcþiadedirectorcomunicare

Banca Naþionalã a României
(BNR) ºi-a reorganizat Direcþia de
comunicare, potrivit afirmaþiilor
unor surse.

Mirela Roman nu mai este director
de comunicare în Banca Naþionalã.
Dupã cum a scris în contul sãu de
Linkedin, din aceastã lunã este con-
sultant de strategie la Banca Centralã.

Funcþia de director de comunicare
este ocupatã, acum, de Dan Suciu,
care a fost purtãtor de cuvânt al BNR.
Dan Suciu ne-a spus cã schimbarea a
fost fãcutã la 1 septembrie.

Potrivit surselor noastre, departa-
mentul de comunicare din BNR a su-

ferit mai multe modificãri.
Banca Naþionalã a reorganizat

aceastã direcþie pentru ca sã se orien-
teze mai mult cãtre comunicare,
dupã cum ne-a spus Dan Suciu, care
a completat: “Pentru a avea un de-
partament mai suplu ºi mai orientat
pe comunicare. Educaþia financiarã
a trecut la alt departament, acum
facem mai mult comunicare”.

Ziarul BURSA a scris în mai mul-
te ocazii cã Direcþia comunicare din
BNR este supradimensionatã ºi cã
modul de comunicare este deficient.

E.O.

COLAC DE SALVARE PENTRU NEGRIÞOIU,

Surse: “Vicepreºedintele ASF pentru
asigurãri a demisionat”

Marius Vorniceanu, vicepreºedintele Autoritãþii de Supraveghere Finan-
ciarã pentru asigurãri, a demisionat din funcþie, potrivit unor surse din piaþã,
care au precizat cã demisia va fi efectivã începând din 5 octombrie.

(continuare în pagina 2)


