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Grecia a vândut titluri
de trezorerie de 1,14
miliarde de euro

Grecia a vândut, ieri, titluri
de trezorerie de aproape
1,14 miliarde euro (1,4 mi-

liarde de dolari), a anunþat Agenþia
de Management al Datoriei Publice
din Grecia (PDMA).

Titlurile cu scadenþa la trei luni au
fost plasate la o dobândã de 0,99%,
care a rãmas nemodificatã faþã de li-
citaþia anterioarã, din ianuarie.

Din iulie 2017, Atena a început sã
revinã pe piaþa obligaþiunilor, cu pri-
ma emisiune de bonduri de stat de
dupã 2014. Grecia este aºteptatã sã
revinã în totalitate pe pieþele obliga-
þiunilor în 2018, când þara va încheia
cel de-al treilea program de salvare
obþinut de la creditorii internaþionali.

Luni, autoritãþile din Grecia au
anunþat cã au angajat cinci bãnci
pentru emisiunea unor noi acþiuni cu
scadenþa la ºapte ani, dar tranzacþia a
fost amânatã, în condiþiile în care in-
vestitorii s-au confruntat recent cu
turbulenþe majore pe pieþele
financiare.

Grecia vrea sã vândã bonduri cu
maturitatea la ºapte ani ºi urmãreºte
un randament de 3,33%-3,4%, potri-
vit unor surse citate de Financial Ti-
mes. Sursele au spus cã procedura de
book building trebuia sã înceapã
marþi, dar a fost amânatã.

Oficialii eleni au informat cã tran-
zacþia va fi lansatã în viitorul apro-
piat, în funcþie de condiþiile de piaþã.

V.R.

2 lei

ÎN CONTEXTUL BREXIT

BCE: 12 bãnci din Marea
Britanie îºi pregãtesc
expansiunea în zona euro
l Sabine Lautenschlaeger, BCE: “Orice
societate bancarã care vrea sã se mute din
Regatul Unit în zona euro ar fi trebuit sã depunã
deja cererea de licenþã”

Bãncile cu sediul în Marea
Britanie au început sã ia mã-
suri concrete pentru a-ºi ex-

tinde operaþiunile în zona euro îna-
intea ieºirii þãrii din Uniunea Euro-
peanã (Brexit), conform Bloom-
berg.

Sabine Lautenschlaeger, vice-
preºedinte al diviziei de suprave-
ghere din cadrul Bãncii Centrale
Europene (BCE), a declarat

ieri, într-o conferinþã de presã
desfãºuratã în Frankfurt: “Pânã în
prezent, opt bãnci au luat deja mã-
suri oficiale pentru a obþine o nouã
licenþã de operare. Alte patru bãnci
intenþioneazã sã-ºi extindã în mod
semnificativ activitãþile în zona
euro”.

A.V.

(continuare în pagina 8)

Tranºa pentru investitorii instituþionali din oferta Purcari,
subscrisã integral

Investitorii instituþionali au subscris integral
tranºa de 90% care le era dedicatã din oferta
publicã a Purcari Wineries, potrivit unor sur-

se din piaþã, în condiþiile în care micii investitori
îºi acoperiserã segmentul dedicat, încã de sãp-
tãmâna trecutã.

De altfel, ieri, tranºa investitorilor de retail era
subscrisã de peste douã ori, la preþul maxim de 28
de lei/unitate.

Cotaþia ofertei se va stabili, însã, în funcþie de
subscrierile instituþionalilor. Astfel, oferta se va
încheia astãzi, preþul urmând sã fie cuprins în in-
tervalul cuprins între 19 ºi 28 de lei, care evaluea-
zã întreaga companie între 80-120 de milioane de

euro.
Specialiºtii din piaþa vinului au considerat cã, în

acest interval, acþiunile producãtorului de vinuri
din Moldova, Purcari, ar fi supraevaluate, în timp
ce brokerii din piaþa de capital vãd rezultatele fi-
nanciare ale companiei drept principalul element
ce face titlurile atractive pentru investitori. Toto-
datã, aceºtia au atras atenþia asupra existenþei unei
pierderi de circa 14 milioane de dolari, ceea ce va
face ca societatea sã nu distribuie dividende pânã
când aceasta nu va fi acoperitã.

Purcari a înregistrat o ratã medie de creºtere a
veniturilor de 34% în perioada 2014 - 2016. Nive-
lul creºterii s-a menþinut în primele nouã luni ale

anului 2017, în care compania a crescut cu 35% pe
an.

Purcari Wineries nu îºi va majora capitalul so-
cial în cadrul ofertei publice ºi nu va primi niciun
fel de fonduri rezultate din ofertã, conform
anunþului companiei.

În prezent, societatea este deþinutã de Horizon
Capital (prin Lorimer Ventures Limited), în pro-
porþie de 63,55%, International Finance Corpora-
tion, cu 6,41%, Victor Bostan (fondatorul ºi direc-
tor general al Purcari, prin Amboselt Universal),
cu 30,03%. Prin ofertã, Horizon Capital intenþio-
neazã sã îºi reducã deþinerea la 22,69%, IFC, la
3,27%, iar Victor Bostan, la 25,03%. n

SIF Transilvania
deschide noi
procese contra ASF

n Mihai Fercalã cere
Autoritãþii daune morale
ºi materiale, dupã bâlbele
ASF din octombrie 2016
privind avizarea sa la
conducerea SIF3

SIF3 Transilvania a deschis noi
procese contra Autoritãþii de
Supraveghere Financiarã

(ASF), iar Mihai Fercalã, preºedin-
tele executiv al SIF3, a anunþat cã va
da în judecatã instituþia, solicitând
daune morale ºi materiale, potrivit
unui raport transmis Bursei de Va-
lori Bucureºti.

Miºcãrile vin în urma sancþiunilor
impuse de Autoritate în august 2017
la SIF3 ºi a bâlbelor din octombrie
2016 privind avizarea conducerii
SIF3.

“Domnul Mihai Fercalã va învesti
instanþa competentã pentru obliga-

rea ASF la plata de daune morale ºi
materiale pricinuite de emiterea De-
ciziei ASF nr. 1995/12.10.2016”, se
aratã în raportul citat.

Prin decizia nr. 1995 din 12 oc-
tombrie 2016, ASF a respins solici-
tarea societãþii de aprobare a numirii
lui Mihai Fercalã în cadrul Directo-
ratului societãþii.

La data respectivã, respingerea lui
Mihai Fercalã a fost motivatã de
ASF prin faptul cã acesta nu a fãcut
dovada cunoaºterii în profunzime a
activitãþii desfãºurate la nivelul SIF
Transilvania, astfel încât sã poatã
prezenta o strategie care sã co-
respundã cu profilul de risc al socie-
tãþii.

ASF a mai adus drept argumente
pentru respingerea lui Fercalã faptul
cã acesta nu a fãcut dovada deþinerii
unor cunoºtinþe specifice funcþiei vi-
zate ºi a fost sancþionat de ASF de
trei ori în decurs de doi ani.

Motivele invocate de ASF au
stârnit râs în piaþã, cãci Fercalã acti-
veazã în cadrul SIF3 de la înfiinþarea
societãþii.

În februarie 2017, ASF a revenit
asupra deciziei ºi a aprobat numirea
lui Mihai Fercalã în cadrul Directo-
ratului “SIF Transilvania” (SIF3),
dupã ce a admis plângerea societãþii
cu privire la decizia luatã de Autori-
tate la începutul lunii octombrie
2016.

A.A.

(continuare în pagina 2)

COMISIA EUROPEANÃ AVERTIZEAZÃ:

Creºterea economicã a
României va încetini la 4,5%
în 2018 ºi la 4% în 2019
l CE: “Principalul motor al creºterii PIB a fost
consumul privat, sprijinit de reducerile indirecte
de taxe ºi de majorarea salariilor”

Creºterea noastrã economicã va
încetini la 4,5% în 2018 ºi la
4% în 2019, estimeazã Comi-

sia Europeanã (CE). Avansul econo-
miei româneºti are la bazã în principal
consumul ºi reducerile fiscale, aratã
previziunile economice intermediare
din iarna anului 2018. Sursa citatã
menþioneazã, conform Agerpres:
“PIB-ul României a accelerat în 2017
la un nivel estimat la 6,7%, un record

post-crizã. Principalul motor al creºterii
a fost consumul privat, sprijinit de re-
ducerile indirecte de taxe ºi de majora-
rea salariilor, ambele în sectoarele pu-
blic ºi privat. Dupã ce s-au contractat în
2016, investiþiile totale au început sã
creascã din nou în 2017. Ritmul redre-
sãrii rãmâne totuºi lent, deoarece inve-
stiþiile publice au scãzut semnificativ
pentru al doilea an consecutiv.

(continuare în pagina 3)

GUVERNATORUL BNR MUGUR ISÃRESCU:

“Creditele în lei se vor scumpi
marginal”
l BNR a majorat din nou dobânda cheie, la 2,25%, conform aºteptãrilor
analiºtilor l Teodorovici, referitor la creºterea dobânzii de referinþã:
“Dacã sunt situaþii de remediat, noi, MFP, asigurãm partea financiarã
pentru ca lucrurile sã fie aºa cum am promis”

C r e d i t e l e î n l e i s e v o r
scumpi marginal, dupã ce
indicele ROBOR va creºte

din nou, urmând traiectoria ratei
dobânzii de politicã monetarã,
susþine Guvernatorul Bãncii Na-
þionale a României (BNR), Mugur
Isãrescu.

Afirmaþia ºefului Bãncii Cen-
trale vine în contextul în care,
ieri, Consiliul de Administraþie
a l B N R a ma j o r a t d i n n o u

dobânda cheie, de la 2% la
2,25%.

Miºcarea Bãncii Naþionale nu
îi surprinde pe analiºti, care au
avertizat în mai multe ocazii cã
BNR va creºte rata dobânzii de
politicã monetarã, chiar de mai
multe ori în acest an, aceasta
urmând sã ajungã pânã la 3%.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 4)

AGA PENTRU MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL

Acþionarul majoritar al Patria Bank
vizeazã conversia în acþiuni a unei datorii
de 4,35 milioane de euro
n Printre principalii
acþionari ai EEAF se
regãsesc BERD ºi
Fondul European de
Investiþii

Acþionarii Patria Bank (PBK)
au fost convocaþi, pe 12 mar-
tie, sã decidã majorarea capi-

talului social cu maxim 60,53 milioa-
ne de lei, la 287,66 milioane de lei, in-
clusiv prin conversia unui împrumut
de 4,35 milioane de euro, acordat
bãncii de EEAF Financial Services, în
2016, potrivit unui raport transmis
Bursei de Valori Bucureºti.

EEAF Financial Services BV este
acþionarul majoritar al Patria Bank,
cu un procent de 76,2%, în timp ce
Ilie Carabulea are un pachet de
10,8%.

EEAF Financial Services BV este
un fond de capital privat administrat
de Axxess Capital, ai cãrui principali
investitori sunt instituþii precum
BERD (Banca Europeanã pentru
Reconstrucþie ºi Dezvoltare), FEI
(Fondul European de Investiþii, parte
a Grupului Bãncii Europene pentru
Investiþii) ºi alte instituþii importante
la nivel european.

Majorarea capitalului Patria Bank
se realizeazã pentru susþinerea pla-
nurilor de dezvoltare ale bãncii, con-
form convocatorului AGA.

A.A.

(continuare în pagina 3)

DIN NEACTUALIZAREA PREÞULUI DE REFERINÞÃ LA GAZELE NATURALE

Statul a pierdut 7 miliarde
de lei, dar nu se gãsesc vinovaþii
lDorinel Ursãrescu, ANRM: “Bursa de gaze din România - complet imaturã”lAlexandru Maximescu,
OMV Petrom: “Credem cã este corect ca, în continuare, producãtorii sã plãteascã redevenþa la preþul
realizat ºi încasat de cãtre aceºtia”lGabriela Cãlburean, Romgaz: “Susþinem raportarea preþului de
referinþã la preþul de vânzare al producãtorului”lHarald Kraft, ROPEPCA: “O abordare corectã ar fi
plata redevenþelor la preþul de piaþã realizat de producãtor în România, nu din afarã”

S
tatul român a pierdut, în ulti-
mii zece ani, 7 miliarde de
lei din neactualizarea preþu-
lui de referinþã la gazele na-

turale, potrivit rapoartelor Curþii de
Conturi, însã, din pãcate, Agenþia Na-
þionalã de Resurse Minerale
(ANRM) nu a avut disponibilitatea sã
actualizeze acest preþ, care a rãmas la
nivelul lui 2008, a declarat, ieri, Dori-

nel Ursãrescu, consilier la Agenþia
Naþionalã de Resurse Minerale
(ANRM), în cadrul dezbaterii publi-
ce privind proiectul de ordin privind
aprobarea metodologiei de stabilire a
preþului de referinþã pentru gazele na-
turale extrase în România.

Domnia sa a explicat: “Pe baza
preþului de referinþã la gazele natu-
rale se calculeazã redevenþele pe

care statul român le încaseazã de la
producatorii de gaze naturale. Mai
explicit, la ce se vinde sub preþul de
referinþã se aplicã redevenþa la acest
nivel, iar la ce se vinde peste refe-
rinþã, se aplicã redevenþa la preþul
de vânzare.

ANCUÞA STANCIU

(continuare în pagina 3)


