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DEªI UNELE SURSE SUSÞIN CÃ ÎNÞELEGEREA ESTE ÎN
ATENÞIA PROCURORILOR,

Chinezii de la CEFC susþin angajamentele din
Memorandumul dintre Rompetrol ºi statul român
l Parteneriat strategic pentru cumpãrarea a 51% din KMG International,
care controleazã 48,11% din Petromidia l Titlurile Rompetrol Rafinare
s-au apreciat cu 14,64% l În aprilie, Ministrul Economiei Costin Borc
ºi-a arãtat susþinerea pentru investiþii strategice ale CEFC în mai multe
domenii din România ºi din þãrile din regiune

Compania Naþionalã KazMunay-
Gas Kazahstan ºi CEFC (China
Energy Company Limited) au sem-
nat, ieri, un acord, care atestã angaja-
mentul de a efectua tranzacþia de
cumpãrare a 51% din acþiunile KMG
International, anunþatã în aprilie, po-

trivit unui comunicat de presã al
celor douã companii.

“Dupã o perioadã în care ambele
pãrþi au clarificat anumite aspecte
tehnice ºi juridice ale acordului,
KMG NC ºi CEFC au reafirmat an-
gajamentul de a sprijini implementa-

rea planurilor de dezvoltare KMGI
în România ºi în regiunea Mãrii
Negre”, se aratã în comunicatul
citat.

A.A.

(continuare în pagina 15)

GRAM AUR = 156,9583 RON FRANC ELVEÞIAN = 4,2015 RON EURO = 4,5202 RON DOLAR = 4,3146 RON

Investitorii aºteaptã,
astãzi, rezultatul IPO-ului
MedLife
lMai multe surse din piaþã susþin cã oferta s-a
încheiat cu succes l Tranºa investitorilor mici,
suprasubscrisã de trei ori

Comunitatea pieþei de capital
aºteaptã, astãzi, sã afle cum
s-a încheiat oferta de vânza-

re a 44% din MedLife ºi dacã, în
sfârºit, se va lista o companie priva-
tã la Bursa de Valori Bucureºti,

dupã mulþi ani de pauzã. Mai multe
voci din piaþã susþin cã oferta s-a
încheiat cu succes, iar investitorii
urmãresc, acum, apariþia anunþului
privind preþul final. Subscrierile
s-au fãcut la un preþ maxim de 35 de
lei /acþiune, iar tranºa investitorilor
de retail (15% din ofertã) a fost su-
prasubscrisã de trei ori, conform
brokerilor. Micii investitori au putut
face subscrieri cu discount de 5%,
pânã pe 12 decembrie.

A.A.

(continuare în pagina 15)

FED PREGÃTEªTE MAI MULTE CREªTERI DE DOBÂNDÃ
ÎN 2017

Dolarul, la cel mai ridicat curs din
ultimii 13 ani
l Preþul aurului scade

Dolarul american s-a apreciat
ieri, pe pieþele externe,
atingând cel mai ridicat ni-

vel din 2003 pânã în prezent, rapor-
tat la euro, iar cotaþia aurulului a
scãzut dupã ce, în ziua anterioarã,
banca centralã a SUA (Federal Re-
serve – Fed) a sugerat cã va acce-
lera majorarea dobânzilor anul vii-
tor.

Fed, care s-a reunit în zilele de
13-14 decembrie, pentru prima oarã
de la alegerea lui Donald Trump în
funcþia de preºedinte al Statelor Uni-
te, a decis sã urce dobânda-cheie cu
0,25 puncte procentuale, la un inter-
val cuprins între 0,50% ºi 0,75%.

Fed nu mai majorase dobânda din
decembrie 2015. (A.V.)

(continuare în pagina 2)
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MIHAI IONESCU, ANEIR:

“Vom chema în
justiþie Guvernul
tehnocrat”
l Ionescu: “Cerem ca viitoarea guvernare sã fie
profesionistã”

E
xportatorii cer profesio-
nism de la viitoarea guver-
nare, a spus Mihai Ionescu,
preºedintele Asociaþiei Na-

þionale a Exportatorilor ºi Importato-
rilor din România (ANEIR).

Domnia sa a precizat: “Prima
noastrã cerinþã este ca viitoarea gu-
vernare sã fie una profesionistã. În al
doilea rând, am dori sã nu exagereze
cu politicile sociale. Dacã vor face
acest lucru, adicã dacã vor exagera
pe partea socialã fãrã sã ajute econo-
mia, atunci nu vãd un viitor solid
pentru aceastã þarã. Cel de-al treilea
lucru pe care îl solicitãm este:
«Atenþie la capitalul românesc!»”.

Mihai Ionescu a atras atenþia cã, în
acest an, ritmul de creºtere a exporturi-
lor estemaimicdecât ritmuldecreºtere
a PIB. De asemenea, este prima datã
când avem exporturi extra-UE în scã-
dere, a adãugat domnia sa.

O altã mare nemulþumire a expor-
tatorilor este desfiinþarea Departa-
mentului de Comerþ Exterior din Mi-

nisterul Economiei, potrivit
preºedintelui ANEIR, care a decla-
rat: “Suntem dezamãgiþi de faptul cã
echipa de la Ministerul Economiei a
reuºit sã destructureze Departamen-
tul de Comerþ Exterior. Aveam o
structurã care se ocupa în exclusivi-
tate de comerþul exterior. Unii au
considerat cã nu este nevoie de un
departament pentru acest lucru. Nu
este adevãrat! Este foarte importantã
existenþa acestui departament. Dar
aºa au înþeles tehnocraþii sã ajute ex-
portatorii - au destructurat respectiva
structurã ºi au blocat toate plecãrile
la posturile de la ambasadele din
strãinãtate. Înainte aveam reprezen-
tanþi la ambasadele strãine. Anul
acesta nu au mai plecat la aceste po-
sturi decât câþiva ºi temporar. Jumã-
tate din reþeaua externã de reprezen-
tanþi ai României nu mai existã.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 5)
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Banca Elveþiei
menþine nemodificatã
dobânda-cheie

Banca Naþionalã a Elveþiei (SNB)
a decis, ieri, sã menþinã nemodificatã
dobânda de referinþã, conform esti-
mãrilor analiºtilor, ºi, totodatã, ºi-a
exprimat disponibilitatea sã intervi-
nã pe pieþele valutare dacã va fi
necesar.

SNB a menþinut atât dobânda in-
terbancarã Libor, pentru împrumu-
turi pe o perioadã de trei luni, la un
interval cuprins între -1,25% ºi
-0,25%, precum ºi dobânda la depo-
zite la -0,75%.

Ieri, SNB a avertizat asupra incer-
titudinilor care pot afecta economia
mondialã. “Problemele structurale
cu care se confruntã unele economii
avansate, precum sistemul financiar
fragil, nivelul ridicat al datoriei pu-
blice ºi potenþialul scãzut de
creºtere, ar putea înrãutãþi estimãrile
de creºtere ale economiei mondia-
le”, a afirmat preºedintele SNB,
Thomas Jordan, menþionând: “La
acestea se adaugã multitudinea de
incertitudini politice. În primul rând,
este neclarã direcþia în care se va
îndrepta economia SUA dupã alege-
ri. În al doilea rând, în unele state din
zona euro vor avea loc anul viitor
alegeri importante. ªi, în al treilea
rând, negocierile privind ieºirea Ma-
rii Britanii din UE vor fi probabil
complexe ºi dificile”.

V.R.
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n Grupul Eurolines a ajuns
la vânzãri de 125
de milioane euro, în 2016
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Citiþi, în pagina 8, articolul

"Dolarul american, la maxim

istoric faþã de leu".

Florin Cîþu: “Sã fim atenþi cum aºezãm
economia în perioada urmãtoare”
Pentru piaþa noastrã, creºterea dobânzilor FED de miercuri nu are implicaþii majore,

deocamdatã, considerã analistul Florin Cîþu. Domnia sa susþine: “Poate puþinã volati-

litate pe pieþele financiare. Dar, foarte important, ceea ce au fãcut americanii este

semnalul pentru noi cã trebuie sã fim atenþi cum aºezãm economia în perioada urmã-

toare. Cheltuieli publice peramanente în creºtere, deficit bugetar în creºtere, datorie

publicã în creºtere - fragilizeazã economia, iar atunci când SUA se va gripa, noi vom

face iar atac de cord. Aºa cã trebuie sã facem opusul - sã stopãm creºterea cheltuieli-

lor permanente, a deficitului bugetar ºi a datoriei publice”.

Majorarea dobânzilor de cãtre FED nu este bunã pentru UE, mai spune Florin Cîþu,

apreciind: “Economia UE nu ºi-a revenit dupã criza din 2008 ºi faptul cã SUA vãd deja

sfârºitul acestei perioade de creºtere reprezintã o veste proastã. Sper sã nu se pani-

cheze birocraþii ºi sã înceapã iar cu subvenþii ºi iertãri de datorii”.

Surse: Preþul ar fi sub
30 de lei/ acþiune

Unele surse din piaþã ne-au spus, la

închiderea ediþiei, cã în piaþã se zvo-

neºte cã oferta MedLife a fost subscri-

sã integral ºi cã preþul s-ar situa sub 30

de lei/acþiune. Acestea au precizat cã

ofertanþii vor decide dacã îºi vând sau

nu deþinerile.

Citiþi detalii în paginile 4-5.


