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LIVIU DRAGNEA,
REALES LIDER AL
PARTIDULUI:

“PSD nu va
desemna în
aceastã
perioadã vreun
candidat la
preºedinþie”

Liviu Dragnea, reales sâmbãtã,
la Congresul extraordinar al
PSD, în funcþia de preºedinte

al partidului, a declarat cã discursul
sãu de la evenimentul respectiv nu are
vreo legãturã cu o eventualã candida-
turã a sa la preºedinþie, pentru cã, deo-
camdatã, PSD nu îºi va desemna un
astfel de candidat.

Întrebat dacã este adevãrat cã dis-
cursul sãu a fost unul de viitor prezi-
denþiabil, aºa cum a spus unul dintre
colegii sãi, Dragnea a replicat, con-
form Agerpres: “Categoric, nu. Am
prezentat astãzi lucrurile în care cred
foarte mult. A fost un discurs care, de
fapt a prezentat niºte obiective la care
lucrez împreunã cu colegii cu care am
realizat programul de guvernare, pe
care l-am prezentat astãzi ºi în care
cred foarte mult. Dacã el a fost consi-
derat aºa, este o purã coincidenþã.

(continuare în pagina 3)

2 lei

ÎN TIMP CE PARLAMENTARII DEZBAT MAI MULTE PROIECTE
LEGISLATIVE ÎN DOMENIUL BANCAR

Bancherii comandã studii despre
efectele legilor lui Zamfir
l Senatorul Daniel Zamfir: “Vrem ca plafonarea dobânzilor sã fie votatã în
Camera Deputaþilor, pânã la finalul lunii martie”

Proiectele de lege iniþiate de se-
natorul Daniel Cãtãlin Zamfir
în domeniul bancar i-au pus pe

jar pe bancherii din þara noastrã. Re-
prezentanþii asociaþiilor bancare vot
susþine astãzi o conferinþã care urmea-
zã sã aibã loc astãzi ºi în cadrul cãreia
vor aborda ºi iniþiativele legislative
ale lui Zamfir.

Mai mult decât atât, Asociaþia
Românã a Bãncilor (ARB) ºi Consiliul
Patronatelor Bancare din România

(CPBR) au anunþat prezentarea unui
studiu despre efectele proiectului de
lege care urmãreºte plafonarea
dobânzilor ºi ale iniþiativelor ce vizea-
zã sectorul leasingului ºi rolul de titlu
executoriu pe care îl au creditele, pre-
cum ºi limitarea valorii la care debito-
rii îºi pot cumpãra imobilele vândute
recuperatorilor.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 15)

ADRIAN POPESCU, PREªEDINTE TMK ARTROM:

“Exporturile TMK Artrom
vor creºte la 88%, în 2018”

Exporturile TMK Artrom vor
creºte de la 81% la 88%, în
acest an faþã de 2017, ne-a

spus Adrian Popescu, preºedintele
companiei din Slatina, care activeazã
pe piaþa producþiei de þevi cu aplicaþii
industriale. Domnia sa ne-a precizat,
într-un interviu, cã, la finalul anului în
curs, TMK Artrom va avea o cifrã de
afaceri de circa 1,3 miliarde lei ºi
1.450 de salariaþi, ambii indicatori în
creºtere faþã de anul trecut. Obiectivul
central al TMK Artrom este creºterea
ponderii de produse premium în tota-
lul mixului de fabricaþie, de la circa
10%, cât este în prezent, la peste 50%,
în anii care urmeazã. Un pas în acest
sens este realizarea unui complex de
tratamente termice, investiþie în valo-
are de 36 de milioane de dolari, din
surse proprii. Capacitatea noului pro-
iect este de peste 160.000 de tone de
þevi pe an, iar proiectarea ºi furnizarea
echipamentelor este realizatã de Gru-
pul SMS, unul dintre jucãtorii mondia-

li pe piaþa echipamentelor pentru indu-
stria metalurgicã. Investiþia de la Slati-
na a creat 240 de locuri de muncã la
TMK Reºiþa ºi TMK Artrom. Lucrãri-
le de construcþii la noul complex au
demarat în luna iunie 2016, iar în no-
iembrie 2017 au fost testate la cald.

Dupã realizarea acestui proiect, ur-
meazã asimilarea în fabricaþie de noi
oþeluri, în special oþeluri aliate cu tra-
tamente termice care sã asigure pro-
prietãþi mecanice ridicate, conform ce-
rinþelor tot mai mari ale clienþilor
noºtri, ne-a explicat domnul Popescu,
menþionând: “Totodatã, urmãrim in-
trarea pe noi pieþe de desfacere, livra-
rea la noi clienþi utilizatori finali ai
produselor noastre, cum ar fi producã-
torii de automobile ºi utilaje grele din
SUA ºi nu numai”.

Cifra de afaceri realizatã anul trecut
de TMK Artrom a depãºit un miliard de
lei. (Emilia Olescu)

MINISTRUL ECONOMIEI S-A ÎNTÂLNIT CU SINDICALIªTII

Andruºcã susþine cã dreptul de
preempþiune pentru preluarea
ªantierului Mangalia nu a expirat
l În decembrie, ªantierul Naval “2 Mai”, prin care statul român are o participaþie
de 49% din DMHI, anunþase cã a decis sã nu îºi exercite dreptul de preempþiune
l Interes din Italia pentru preluarea managementului ªantierului Mangalia

Ministrul Economiei, Dãnuþ
Andruºcã, a subliniat, vi-
neri, cã partea românã este

în continuare în termenul de exercita-
re a dreptului de preempþiune, în ve-
derea preluãrii pachetului majoritar de
la ªantierul Daewoo Mangalia Heavy
Industries (DMHI), ºi a mai afirmat cã
s-au purtat ºi se poartã în continuare
negocieri cu investitorul strategic in-

teresat, potrivit unui comunicat trans-
mis de minister, în urma unei întânirii
cu sindicaliºtii.

Ministrul Economiei a transmis cã
dorinþa sa este ca aceste negocieri sã
fie finalizate într-un interval de timp
rezonabil.

A.A.

(continuare în pagina 15)

EXCEPTÂND CANADA ªI MEXIC,

SUAaplicãde lunaaceasta taxele
pentru importuriledeoþel ºi aluminiu
lUn senator republican american va propune o lege pentru anularea tarifelor
lUE: “Ne aºteptãm sã fim scutiþi de noile tarife”l Reacþii de nemulþumire în Asia

Preºedintele american Donald
Trump a decis, sãptãmâna trecu-
tã, introducerea taxelor vamale

de 25% pentru importurile de oþel ºi de
10% pentru cele de aluminiu, dar a ex-
ceptat Canada ºi Mexic de la aceastã
mãsurã, pe fondul discuþiilor privind re-
negocierea Acordului Nord-American

de Comerþ Liber (NAFTA).
Taxele vor intra în vigoare în termen

de 15 zile de la anunþul lui Trump, fã-
cut în 8 martie.

Trump este de pãrere cã dumpingul
de pe piaþa americanã a oþelului ºi alu-
miniului reprezintã “un asalt la adresa
SUA”, iar în acest context cea mai

bunã decizie pentru companiile de
profil ar fi sã-ºi mute înapoi în Statele
Unite oþelãriile ºi topitoriile.

“Dacãnuvreisãplãteºti taxe,adufabri-
ca ta înapoi în SUA”, a declarat Trump.

ALINA VASIESCU

(continuare în pagina 15)

DUPÃ EªECUL SIF MOLDOVA ªI CONFECÞII VASLUI

SIF Transilvania încearcã sã consolideze
valoarea nominalã a acþiunilor
n SIF3 propune un
dividend de 0,01 lei/titlu

SIF3 Transilvania va încerca sã
consolideze valoarea nominalã
a acþiunilor de la 0,1 lei/titlu la

5,00 lei/titlu, dupã ce un demers simi-
lar al SIF Moldova s-a lovit de opozi-
þia Autoritãþii de Supraveghere Finan-
ciarã, dar ºi al Asociaþiei Investitorilor
pe Piaþa de Capital (AIPC).

Astfel, conducerea SIF Transilva-
nia a convocat acþionarii pentru data
de 27-28 aprilie, pentru a aproba con-
solidarea, prin creºterea valorii nomi-
nale a acþiunilor concomitent cu redu-
cerea numãrului total de acþiuni.

Conform convocatorului, 50 de ac-
þiuni cu o valoare nominalã de 0,1
lei/titlu vor deveni o acþiune cu valoa-
rea nominalã de 5,00 lei/titlu.

Acþionarii au dreptul de a opta pen-
tru întregirea numãrului de acþiuni
pânã la completarea unei acþiuni con-
solidate, prin aport în numerar sau
pentru restituirea de aport la capitalul
social, pentru acþionarii cãrora nu li s-a
putut acorda o acþiune consolidatã, în

termenul ºi condiþiile de exercitare.
Societatea aratã: “În vederea deter-

minãrii valorii de aport sau a valorii de
restituire a aportului la capitalul social
al SIF Transilvania, preþul unei acþiuni
neconsolidate este de 0,25 lei, determi-
nat prin raportare la media pe ultimele
12 luni a preþului de tranzacþionare a
acþiunilor SIF3 pe BVB”.

Potrivit companiei, aportul în nume-
rar, reprezentând suma care va fi depu-
sã de cãtre un acþionar SIF Transilva-
nia, care îºi exercitã opþiunea de aport

în numerar se determinã astfel: valoa-
rea de aport (lei) = [50 acþiuni ce intrã în
procesul de consolidare - numãrul ac-
þiunilor ce nu poate fi consolidat (mai
mic de 50)] înmulþit cu 0,25 lei.

“Restituirea de aport, reprezentând
suma ce urmeazã a fi restituitã unui ac-
þionar SIF Transilvania care nu îºi
exercitã opþiunea de completare a
aportului în mod expres sau tacit, con-
form Prospectului, se va determina
astfel: valoarea de restituire (lei) = nu-
mãrul acþiunilor ce nu poate fi consoli-
dat (mai mic de 50) înmulþit cu 0,25
lei”, menþioneazã compania.

Operaþiunile de aport în numerar
sau de restituire de aport se deruleazã
în baza unui prospect aprobat de cãtre
Autoritatea de Supraveghere Finan-
ciarã, perioada de exercitare a opþiuni-
lor de aport în numerar sau de restitui-
re de aport fiind de 30 de zile, începu-
tul perioadei de derulare urmând a fi
stabilit în mod expres în cadrul
Prospectului aferent operaþiunii de
consolidare aprobat de ASF, potrivit
companiei. (A.I.)

(continuare în pagina 7)

EXCLUSIVITATE - INTERVIU CU NOUL CEO AL BVB, ADRIAN TÃNASE:

“PromovareaBVBlapiaþã
emergentã -anulacesta, într-un

scenariu foarteoptimist”
l “Implementarea serviciilor Contrapãrþii Centrale - cel mai important proiect“
l “Intenþionãm sã relansãm piaþa de derivate în cel mai scurt timp”

Reporter: Aþi declarat cã lichidi-
tatea este în fruntea obiectivelor dum-
neavoastrã. Aþi identificat deja prime-
le mãsuri pe care doriþi sã le luaþi?

Adrian Tãnase: Facilitarea împru-
mutului de acþiuni ºi a operaþiunilor de
vânzãri în lipsã, flexibilizarea condi-
þiilor de decontare oferite de cãtre De-
pozitarul Central cãtre participanþii la
piaþã, facilitarea accesului la piaþã
pentru investitorii strãini, relansarea

pieþei de instrumente derivate ºi im-
plementarea serviciilor unei Contra-
pãrþi Centrale ºi pentru piaþa spot ar fi
principalele direcþii pe care le avem în
vedere pentru îmbunãtãþirea lichiditã-
þii. Dintre toate mãsurile enumerate,
consider cã implementarea serviciilor
Contrapãrþii Centrale este cel mai im-
portant proiect ce va deschide foarte
multe oportunitãþi de dezvoltarea a
pieþei financiare din România.

Reporter: Aþi mai vorbit despre
faptul cã investitorii de la BVB nu au
posibilitatea de a tranzacþiona idei de
investiþii. BVB tocmai a fuzionat cu
Sibex, însã nu a demarat încã demer-
surile pentru relansarea pieþei deriva-
telor. Ce intenþii aveþi?

A CONSEMNAT

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 14)

Agenþia de evaluare FTSE Russell ar
putea, într-un scenariu foarte opti-
mist, sã promoveze piaþa noastrã de
capital la statutul de emergentã anul
acesta, estimeazã Adrian Tãnase,
noul director general al Bursei de Va-
lori Bucureºti, care a avut amabilita-
tea sã ne acorde un interviu, în exclu-
sivitate, referitor la planurile sale la
conducerea BVB.
“În cazul MSCI, nu cred cã se va
întâmpla asta (n.r. promovarea) mai
devreme de 2020”, ne-a spus Adrian
Tãnase, adãugând: “Prima etapã, în
ceea ce priveºte MSCI, ar fi include-
rea într-un watchlist (n.r. listã de mo-
nitorizare), moment din care ar începe
numãrãtoarea inversã, la fel cum s-a
întâmplat în cazul FTSE care ne-a in-
clus pe lista de monitorizare în sep-
tembrie 2016”.
Adrian Tãnase a menþionat cã imple-
mentarea serviciilor Contrapãrþii Cen-
trale este cel mai important proiect,
precizând cã intenþioneazã relansarea
pieþei de derivate în cel mai scurt
timp.

(Citiþi detalii în pagina 2)


