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Surse: Rusia
ia în calcul o nouã
injecþie, de 17
miliarde dolari, în
douã bãnci salvate

Banca centralã a Rusiei are în
vedere sã pompeze mai bine
de 1 trilion de ruble (17 mi-

liarde de dolari) în douã bãnci pe care
le-a salvat anul trecut pentru ca aces-
tea sã-ºi menþinã operaþiunile, spun
surse citate de Reuters.

Banca centralã a salvat bãncile pri-
vate Otkritie, B&N Bank ºi Prom-
svyazbank în 2017 ºi a închis zeci de
creditori mai mici ca parte a unui pro-
ces amplu de curãþare a sectorului, slã-
bit de un volum mare de credite neper-
formante ºi de ieºiri din depozite.

Pânã la sfârºitul lui 2017, banca
centralã a furnizat mai mult de 1,5 tri-
lioane de ruble pentru îmbunãtãþirea
lichiditãþii ºi a capitalului celor trei
bãnci. O parte din aceºti bani au fost
rambursaþi, dar Otkritie a informat
deja cã are nevoie de mai mult.

Investiþia de capital de un trilion
de ruble aflatã acum în discuþie este
pentru filialele Trust (aparþinând
Otkritie) ºi Rost (a B&N), a spus una
din surse.

Sãptãmâna trecutã, Otkritie a infor-
mat cã Trust ºi Rost - ambele împovã-
rate de credite toxice mari - au fost
înfiinþate pentru a fi recapitalizate în
curând ca parte a unui proces de fuzio-
nare a acestora într-o singurã entitate
ce grupeazã împrumuturile neperfor-
mante de la ambii creditori.

A.V.
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STRATEGIA 2018-2020:

Noile redevenþe ºi dividendele
de 90% din profit cerute de stat,
ameninþãri pentru Romgaz
l Exportul de energie ºi proiectele internaþionale,
printre oportunitãþile identificate de companie
l Compania estimeazã pentru acest an un profit brut
de 1,6 miliarde de lei, în scãdere cu 27%

Noile redevenþe ºi dividendele
de 90% din profit cerute de
stat companiilor din portofo-

liu au fost trecute la capitolul “ame-
ninþãri”, în cadrul Strategiei de Dez-
voltare 2018-2020 a “Romgaz”
(SNG), prezentatã de companie, în
vederea aprobãrii acþionarilor, la
AGA din 17 aprilie.

Recent, Agenþia Naþionalã pentru
Resurse Minerale (ANRM) ºi Ministe-
rul Economiei au anunþat cã reiau dis-
cuþiile pentru proiectul legii redevenþe-
lor, propunându-ºi sã ajungã la o formã

care va putea fi pusã în dezbatere, pânã
la finalul lunii, în condiþiile în care pro-
iectul prezentat, toamna trecutã, a fost
retras de minister. În luna februarie,
ANRM a emis un ordin, care stabileºte
cã preþul de referinþã pentru gazele na-
turale extrase în România, în vederea
stabilirii redevenþelor, se va calcula în
funcþie de preþurile de tranzacþionare de
pe hub-ul de la CEGH Viena, mãsurã
criticatã de producãtorii din piaþã.

A.A.
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Unde îþi este îngerul,
domnule Eugen Rãdulescu?

Unii spun cã textul are un
înger, care se pogoarã sã-i
lumineze cititorului înþe-
lesurile.

Ei spuncã îngerul senumeºteEliahu.
Dar alþii îi contrazic ºi spun cã nu se

numeºte Eliahu, ci Maghid.
Aceºtia din urmã contestã cã înge-

rul preexistã citirii textului, ci afirmã
cã Maghid prinde fiinþã la momentul
adâncirii în lecturã.

Indiferent cã îngerul textului s-ar
numi Eliahu sau Maghid (deºi numele
sunt importante, pentru cã antreneazã
concepþii extrem de diferite des-
pre atitudinea faþã de text), re-
þin de aici cã, în cursul citirii
unui text, nu sunt implicate
doar douã persoane – autorul ºi
cititorul – ci trei (cel puþin), caz
în care a treia persoanã, ca enti-
tate celestã, care pogoarã sau se
iveºte, Eliahu sau Maghid, ghideazã
cititorul cãtre sine ºi lume, girând di-
vin sau social înþelesurile textului.

Vreau sã spun cã, pentru ca sã înþele-
gi un text, nu este de ajuns sã cunoºti
literele alfabetului ºi nu este de ajuns
sã ºtii ce înseamnã cuvintele, ºi cã, în
anumite condiþii, nu conteazã cât de
bun este textul, dacã cititorii lui sunt li-
mitaþi doar la cunoaºterea literelor ºi a
cuvintelor, dar nu se lasã îndrumaþi de
îngerul textului, dezamãgind.

Astfel de dezamãgire mi-a furnizat
Eugen Rãdulescu, directorul Direcþiei
de Stabilitate din BNR, care, prin arti-
colul sãu “Ravagiile populismului”,
publicat la 15 martie, pe site-ul contri-
butors.ro, crede cã ar fi replicat artico-
lului meu “Eugen Rãdulescu, înspãi-
mântat de Behemot”, publicat de
BURSA cu o sãptãmânã în urmã (11
martie).

Îl amendasem pe Rãdulescu pentru

ofensele aduse senatorului liberal Da-
niel Zamfir ºi pentru îngustimea de ve-
deri pe care o dovedeºte faþã de încer-
cãrile de emancipare ale clientelei
bancare, astfel cã i-am propus un ca-
dru mai generos de înþelesuri, prin
contextualizare istoricã în materia
dobânzilor la credite ºi prin trimitere la
criza financiarã mondialã, care a inva-
lidat, deja, semnificaþiile moderne ale
activitãþii bancare.

I-aº mulþumi lui Eugen Rãdulescu cã
mi-a rãspuns, dacã mi-ar fi rãspuns, dar,
în realitate nu mi-a rãspuns, ci mi-a luat

articolul drept pretext, ca sã
spunã ce are el interesul sã spu-
nã ºi care nu are nici o legãturã
cu articolul meu.

Nici un înger.
Sterpãciune.
Patru cincimi din articolul

sãu, Rãdulescu se ceartã, nu
ºtiu cu cine, cã nu cu mine – poate cu
Zamfir, cu Piperea, cu Grupul credita-
þilor -, despre cât de inutilã este Legea
dãrii în platã ºi despre cât de comunis-
tã este plafonarea dobânzilor.

Un fel de populism rãsturnat, inca-
pacitate de reflecþie care face ravagii
printre “banksteri”.

Doar câteva rânduri dedicate celor
pe care le crede greºeli în textul meu
aratã cã, de fapt, îmi dã o replicã (vezi
NOTA AUTORULUI).

COMUNISMUL MILENAR

Eugen Rãdulescu scrie: “Cât pri-
veºte ideea cã introducerea unui mer-
curial ar putea ameliora funcþionarea
pieþei, experienþa deceniilor de comu-
nism ne scuteºte de alte comentarii”.

Pãi nu...
Un pic de atenþie!

(continuare în pagina 4)

“Cemacon” confirmã
litigiul iniþiat de Dan Paul,
dar susþine cã nu are detalii
l Societatea a precizat cã nu a primit, pânã la data
de 19.03.2018, o citaþie sau o comunicare a cererii de
chemare în judecatã lDan Paul spune cã a notificat
compania, încã din 13 martie, prin avocat

Producãtorul de cãrãmizi “Cema-
con” (CEON) a transmis, ieri,
Bursei de Valori Bucureºti, cã a

luat la cunoºtinþã despre dosarul iniþiat
de Dan Paul, înregistrat, vineri, la Tri-
bunalul specializat Cluj, însã a precizat
cã nu deþine detalii legate de acest pro-
ces, întrucât nu a primit vreo notificare
sau citaþie în în acest sens.

Ziarul BURSAa relatat, ieri, cã Dan
Paul, preºedintele Asociaþiei Brokeri-
lor, a dat în judecatã, în calitate de ac-
þionar, compania “Cemacon”
(CEON), pentru constatarea nulitãþii
deciziei acþionarilor, din 24 martie
2014, privind reducerea capitalului
social, ºi a actelor subsecvente.

“Cemacon” a transmis, ieri: “La data
de 19.03.2018, ca urmare a verificãrii
portalului instanþelor de judecatã, so-
cietatea Cemacon SAa luat la cunoºtin-
þã despre dosarul nr. 257/1285/2018,
înregistrat la Tribunalul specializat
Cluj, în data de vineri, 16.03.2018.

Societatea doreºte sã precizeze cã
nu deþine alte informaþii cu privire la
dosar ºi obiectul acestuia, deoarece nu
a primit pânã la data de 19.03.2018 o
citaþie sau o comunicare a cererii de
chemare în judecatã, urmând ca, la
data la care va deþine mai multe infor-
maþii cu privire la acest dosar, sã infor-
meze investitorii ºi instituþiile pieþei de
capital".

În schimb, Dan Paul ne-a declarat
cã a notificat societatea, prin avocat,
cu privire la procesul intentat, prin
e-mail ºi fax, pe data de 13 martie.
Domnia sa a precizat cã numerele de

fax ale companiei nu au funcþionat,
returnând o eroare.

Mãsura de reducere a capitalului so-
cial al “Cemacon” de la 26.287.248,6
lei la 525.796 lei a fãcut parte din pro-
cesul de restructurare a companiei, în
urma cãruia fondul Business Capital
For Romania Opportunity Fund Coo-
peratief U.A. (BOF), deþinut de Erste
Bank (83,33%) ºi Florin Pogonaru, a
intrat în acþionariatul Cemacon, cu un
pachet de 33%, dupã preluarea unor
credite ale companiei de la BCR.

În solicitarea cãtre instanþã, Dan
Paul aratã cã decizia AGA din martie
2014 a fost luatã cu încãlcarea flagran-
tã a dispoziþiilor imperative ale Legii
Societãþilor Comerciale 31/1990 ºi,
practic, pune sub semnul întrebãrii
întreaga restructurare de la Cemacon.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 5)

ÎN AGA ªANTIERULUI NAVAL 2 MAI,

Statul decide dacã îºi exercitã dreptul de preferinþã
pentru ªantierul Daewoo Mangalia

l Deºi “ªantierul Naval 2 Mai” este listat la bursã, pânã acum, oficialii statului
au vorbit despre preluarea Daewoo Mangalia, în absenþa unor rapoarte oficiale
cãtre BVB

Ministerul Economiei a soli-
citat “ªantierului Naval 2
Mai” Mangalia (simbol

bursier STNM) sã completeze ordinea
de zi a Adunãrii Generale din 30 mar-
tie cu un punct privind exercitarea
dreptului de preferinþã cu privire la
achiziþia pachetului de acþiuni deþinut
de Daewoo Shipbuilding & Marine
Engineering (DSME) la societatea
Daewoo Mangalia Heavy Industries
(DMHI), potrivit unui raport transmis,
ieri, Bursei de Valori Bucureºti

(BVB).
“ªantierul Naval 2 Mai” Mangalia

este compania prin care statul român
are o participaþie de 49% din DMHI.

Pachetul majoritar din DMHI este
scos la vânzare de coreenii de la Dae-
woo Shipbuilding & Marine Enginee-
ring (DSME), care au anunþat, toamna
trecutã, cã au decis sã îºi vândã partici-
paþia de 51% la Daewoo Mangalia cã-
tre olandezii de la Damen Shipyards
Group (acþionarii ºantierului Damen
Galaþi).

Pânã acum, reprezentanþii guver-
namentali au vorbit despre intenþia ca
statul sã preia pachetul majoritar al
coreenilor, însã, oficial, cãtre BVB,
ªantierul Naval “2 Mai” a anunþat, pe
19 decembrie 2017, cã Adunarea Ge-
neralã a Acþionarilor a decis ca socie-
tatea sã nu îºi exercite dreptul de pre-
emþiune, în lipsa unei decizii de la
Guvern.

A.A.
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Anchetã la Facebook, pentru scurgeri
de date cãtre firma care l-a ajutat pe
Trump sã devinã preºedinte
l Acþiunile reþelei de socializare, în declin puternic

Compania americanã
Facebook Inc., care
deþine reþeaua de so-

cializare cu acelaºi nume, in-
vestigheazã dacã un angajat al
sãu, Joseph Chancellor, a ºtiut
despre scurgerea de date
privind un numãr de 50 de mi-
lioane de persoane cãtre Cam-
bridge Analytica, firma de pu-
blicitate care l-a ajutat pe pre-
ºedintele Donald Trump sã
câºtige alegerile prezidenþiale din
2016.

Potrivit presei strãine, angajatul in-
vestigat, Joseph Chancellor, lucreazã
la Facebook ca cercetãtor în domeniul
psihologiei sociale. Anterior, Chan-
cellor a fost co-director al Global

Science Research (GSR), compania
care a obþinut informaþii referitoare la
utilizatorii Facebook ºi prietenii lor,
prin intermediul unei aplicaþii de
testare a personalitãþii.

Un alt co-director al GSR, Alek-
sandr Kogan, a transmis informaþiile

respective firmei Cambridge
Analytica, fapt interzis de nor-
mele Facebook, dupã spusele
lui Chancellor, citat de presa
internaþionalã.

O anchetã realizatã de New
York Times ºi The Observer
susþine cã societatea Cambrid-
ge Analytica a obþinut acces la
datele în cauzã ºi le-a folosit
pentru dezvoltarea unui soft
care sã permitã previzionarea ºi

influenþarea votului alegãtorilor în fa-
voarea candidatului Donald Trump,
pentru care firma a lucrat în campania
din 2016.

V.R.
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Statuia lui Eliahu, în Catedrala Saint Elias, Aleppo, Syria.


