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CÃTÃLIN PÂRVU, PIRAEUS BANK, AVERTIZEAZÃ:

“Imobiliarele au luat-o înainte, cu o vitezã
foarte mare”
l Pârvu: “Am un sentiment de deja-vu cu privire la sectorul imobiliar,
trebuie sã fim precauþi”

Piaþa imobiliarã a luat-o cu vi-
tezã foarte mare înainte, spu-
ne Cãtãlin Pârvu, CEO Pirae-

us Bank România, care trage un
semnal de alarmã ºi sfãtuieºte secto-
rul bancar sã fie precaut cu privire la
finanþarea acestui domeniu, ca sã nu
treacã din nou prin situaþia din anii
precedenþi.

Domnia sa a spus, ieri, într-o
întâlnire cu presa: “Asistãm la un
boom, acum, pe programul Prima
Casã, însã nu doar pe acest segment, ci

pe tot ceea ce înseamnã segmentul
imobiliar. Am acel sentiment de
deja-vu, în care imobiliarele au luat-o
cu o vitezã foarte mare înainte”.

Reprezentantul Piraeus susþine cã
banca pe care o conduce priveºte cu
precauþie acest segment, adãugând
cã instituþiile financiare vor conti-
nua sã acorde împrumuturi prin Pro-
gramul Prima Casã: “Sã ºtiþi cã bãn-
cile au lichiditãþi. Au bani.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 2)

GRAM AUR = 158,5547 RON FRANC ELVEÞIAN = 4,1996 RON EURO = 4,5167 RON DOLAR = 4,2448 RON

Preþul aurului a urcat,
în aºteptarea creºterii
dobânzii Fed

Preþul futures al aurului a crescut
ieri, pe pieþele externe, lãsând în
urmã nivelul minim al ultimelor zece
luni, consemnat în ziua precedentã,
în condiþiile în care traderii au fãcut
hedging împotriva unei potenþiale
surprize din partea BÃNCII CEN-
TRALE AMericane (Federal Reser-
ve – Fed), care era aºteptatã sã anun-
þe majorarea dobânzii-cheie pentru
prima oarã în acest an.

Avansul de ieri vine dupã ce, în ul-
tima lunã, cotaþia metalului preþios a
scãzut în aºteptarea acestei decizii de
majorare a dobânzii, care a redus
apetitul pentru active ce nu aduc
câºtiguri sau dividende.

Alegerea lui Donald Trump în
funcþia de preºedinte al SUA, luna
trecutã, a stimulat, totodatã, renunþa-
rea la palsamentele în aur, în condi-
þiile în care acesta promite cheltuieli
de circa 1.000 de miliarde de dolari

în infrastructurã.
Preþul aurului cu livrare în februa-

rie 2017 a crescut cu 0,4% ieri, la ora
10.36, la Comex New York,
ajungând la 1.163,90 dolari uncia.
La închiderea sesiunii bursiere de
marþi, cotaþia a atins 1.159 dolari/un-
cie, cel mai redus nivel din 5
februarie pânã acum.

A.V.

(continuare în pagina 3)

RAPORT CURTEA DE CONTURI 2011-2015

Redevenþa petrolierã cuvenitã
statului - diminuatã cu aproape
1,4 miliarde de dolari
l Curtea de Conturi a solicitat Ministerului de Finanþe ºi ANAF efectuarea
unor verificãri de specialitate în ceea ce priveºte modul de calcul ºi de
platã a redevenþei petroliere datorate de titularii de acorduri petroliere care
au exploatat gaze naturale, în perioada 2006-2015

Neaplicarea dispoziþiilor le-
gale ºi stabilirea preþului de
referinþã a gazelor naturale

extrase în România în alte condiþii
decât cele stabilite prin Legea petro-
lului nr. 238/07.06.2004 au condus
la diminuarea redevenþei petroliere
cuvenitã bugetului de stat, pentru
perioada 2011-2015, cu suma esti-
matã de 4.671.501.106,7 le i
(1.390.987.220 USD), potrivit Ra-
portului de audit al performanþei

privind concesionarea resurselor
minerale ale þãrii în perioada
2011-2015, realizat de Curtea de
Conturi a României.

Documentul menþioneazã: “Unul
din elementele care trebuiau avute în
vedere de ANRM (Agenþia Naþionalã
pentru Resurse Minerale), la calculul
redevenþei petroliere pentru cantitãþile
de petrol exploatate de titularii acordu-
rilor petroliere, este preþul de referinþã
al diferitelor substanþe minerale com-

bustibile. Evaluarea modului în care
ANRM a determinat preþul de refe-
rinþã pentru cantitãþile de petrol ex-
ploatate în perioada auditatã a scos în
evidenþã modul defectuos în care
ANRM ºi-a îndeplinit aceastã atribu-
þie, având efect în modul de determi-
nare a redevenþelor petroliere cuveni-
te bugetului de stat”.

A.S.

(continuare în pagina 3)
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ACÞIONARII BVB AU APROBAT DE PRINCIPIU FUZIUNEA CU
BURSA SIBIANÃ

SIBEX reclamã întârzieri în
demersurile pentru fuziunea cu BVB
l Conducerea Sibex considerã cã noul calendar comunicat de BVB riscã sã
amâne excesiv finalizarea proiectului de fuziune l Conducerea BVB
impune condiþii pentru fuziune, printre ele fiind ca Sibex sã pãstreze licenþa

Acþionarii Bursei de Valori
Bucureºti (BVB) au apro-
bat, ieri, de principiu fuziu-

nea cu Sibex, iar acþionarii bursei si-
biene sunt convocaþi la Adunarea
Generalã, cu acelaºi subiect, pe 9 ia-
nuarie.

Anul acesta, AGA BVB a aprobat
începerea negocierilor cu Sibex în
vederea unei posibile fuziuni, iar, în
iulie, cele douã burse au anunþat cã
au desemnat Deloitte Consultanta
SRL în calitate de consultant care va
realiza evaluarea societãþilor.

Procesul se pare însã cã se prelun-
geºte ºi au apãrut, deja, primele di-
sensiuni, cãci conducerea Sibex a
avertizat cã noul calendar comunicat
de BVB pentru fuziune riscã sã amâ-
ne excesiv finalizarea proiectului.

Ieri, acþionarii BVB au decis
împuternicirea Consiliului Bursei
pentru a lua toate mãsurile pentru a
implementa decizia de aprobare de
principiu a fuziunii, cum ar fi: (i) sta-
bilirea datei situaþiilor financiare
care vor fi folosite pentru a se stabili
condiþiile posibilei fuziuni; (ii) anga-
jarea unor consultanþi pentru derula-
rea procesului de due diligence a ac-
tivitãþii societãþilor implicate în pro-
cesul de fuziune; (iii) negocierea,
întocmirea, semnarea ºi publicarea
proiectului de fuziune a Societãþii cu
SIBEX - Sibiu Stock Exchange.

Conducerea BVB a prezentat ac-
þionarilor un raport cu privire la de-

mersurile realizate deja pentru pre-
gãtirea fuziunii.

Potrivit acestuia, procesul de due
diligence “este programat sã aibã loc
în primele sãptãmâni ale anului
2017, sub premisa cã SIBEX spriji-
nã pe deplin procesul complex de
analizã la care este supus ºi pune la
dispoziþia consultantului extern toa-
te informaþiile/materialele/docu-
mentele solicitate în termenul ºi în
condiþiile specificate de BVB ºi/sau
consultantul extern”.

Raportul conducerii BVB mai
aratã: “Concluziile raportului de due
diligence ar trebui utilizate pentru
deteminarea valorii finale a SIBEX.
Astfel, intenþia este de a actualiza re-

zultatul raportului de evaluare în
funcþie de concluziile raportului de
due diligence, însoþit de actualizarea
informaþiilor financiar-contabile la
data de 31 decembrie 2016”.

Conducerea BVB considerã cã,
realizarea absorbþiei SIBEX, este
necesarã îndeplinirea unor condiþii:
“Este avutã în vedere acþionarea cu
diligenþã ºi prudenþã atât în scopul
pregãtirii procesului de fuziune, cât
ºi în sensul minimizãrii riscurilor in-
duse ºi a costurilor ce vor trebui asu-
mate de BVB pentru implementarea
fuziunii.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 5)
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Surse: Italia a
aprobat un acord
amiabil de 109,5
milioane euro cu
“Credit Suisse”

O instanþã din Italia a aprobat, ieri,
un acord amiabil între “Credit Suis-
se” AG ºi autoritãþile de la Roma, în
baza cãruia a doua mare bancã din
Elveþia va plãti 109,5 milioane de
euro ca sã încheie o anchetã fiscalã,
conform unor surse citate de
Reuters.

Sursele spun cã procurorii din Mi-
lano au investigat din 2014 un sistem
fraudulos utilizat de bancã pentru
transferul a pânã la 14 miliarde de
euro în conturi off-shore, în princi-
pal prin intermediul unor poliþe de
asigurare. Sursele menþionezã cã au
fost implicaþi în aceastã schemã
aproximativ 13.000 de clienþi.

Acordul încheie ancheta pentru
banca elveþianã, însã va continua în
privinþa clienþilor din Italia ai acesteia,
care au beneficiat de sistemul res-
pectiv.

În luna octombrie, “Credit Suis-
se” a informat cã a acceptat sã plãte-
ascã 101 milioane de euro taxe cãtre
autoritãþile din Italia, sumã ce repre-
zintã amenzi ºi dobânzi pentru
încheierea anchetei fiscale. În plus,
banca a acceptat sã plãteascã 8,5 mi-
lioane de euro pentru “încãlcarea
unor prevederi administrative”.

V.R.

DUPÃ O SCRISOARE DESCHISÃ EXTREM DE DURÃ, ÎN
NOIEMBRIE

Gabriel Dumitraºcu
i-a fãcut plângere penalã
ministrului Energiei
l Fostul ºef al OPSPI reclamã nereguli în desfãºurarea procedurilor de
recrutare a conducerii Hidroelectrica

G
abriel Dumitraºcu, fos-
tul ºef al direcþiei de pri-
vatizare din Ministerul
Energiei, care a candidat

pentru Consiliul de Supraveghere de
la Hidroelectrica, i-a fãcut, ieri,
plângere penalã lui Victor Vlad Gri-
gorescu, actual ministru al energiei,
la Parchetul de pe lângã Înalta Curte
de Casaþie ºi Justiþie, pentru

sãvârºirea infracþiunii de abuz în ser-
viciu. Domnul Dumitraºcu reclamã
nereguli în desfãºurarea proceduri-
lor de recrutare a conducerii Hidroe-
lectrica.

În plângerea penalã, fostul ºef al
OPSPI susþine:

“În fapt, la începutului anului
2016, subsemnatul, în calitate de fost
administrator special al Hidroelec-

trica, i-am adus la cunoºtinþã mini-
strului Energiei, Victor Vlad Grigo-
rescu, iminenþa ieºirii Hidroelectrica
din procedura insolvenþei, precum ºi
necesitatea începerii procedurilor de
recrutare a membrilor Consiliului de
Supraveghere al acestei societãþi.

A.S., A.A.
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