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PRECIZÃRI AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARÃ:

“Aprecieriledinarticolul«ASFnu i-a
chemat la interviupealeºii pentrunoul
ConsiliuBVB»nureflectã realitatea”

Aprecierile din articolul intitulat
“ASF nu i-a chemat la interviu pe aleºii
pentru noul Consiliu BVB”, publicat în
data de 27 ianuarie 2020, pe site-ul Zia-
rului BURSA, nu reflectã realitatea,
considerã Autoritatea de Supraveghere

Financiarã (ASF), care ne-a trimis spre
publicare, pentru o informare corectã ºi
completã asupra subiectului abordat,
urmãtoarele precizãri:

“Solicitarea de autorizare a modifi-
cãrii componenþei Consiliului de

Administraþie al Bursei de Valori Bu-
cureºti SAa fost depusã la ASF, împre-
unã cu o primã documentaþie, în data
de 26.11.2019. Solicitarea în cauzã
presupune analizarea celor 9 dosare
aferente candidaþilor aleºi în cadrul
AGOA din data de 20.11.2019, pre-
cum ºi analizarea îndeplinirii cerinþe-
lor prevãzute de reglementãrile în vi-
goare de cãtre Consiliul de Admini-
straþie, în mod colectiv.

Astfel, la data depunerii solicitãrii la
care facem referire mai sus, documen-
taþia depusã a fost incompletã, aceasta
fiind completatã succesiv, atât din ini-
þiativa societãþii, cât ºi ca urmare a de-
mersurilor efectuate de cãtre ASF, care
a comunicat în timp util observaþiile
formulate cu privire la inventarierea
documentaþiei depuse, precum ºi la
îndeplinirea anumitor cerinþe aplicabile
Consiliului de Administraþie în calitate
de organ colectiv de conducere.

ANDREI IACOMI

(continuare în pagina 4 )

BREXIT: Adios muchachos!

M
oment istoric pentru
Uniunea Europeanã
care pierde, începând
de la 1 februarie, un
membru important al
comunitãþii sale!
Dupã 47 de ani în

Uniunea Europeanã ºi trei ani de nego-
cieri ºi dezacorduri transformate într-o
crizã politicã, Marea Britanie va pãrãsi
blocul comunitar, astãzi, la miezul nop-
þii, aruncându-se într-un viitor incert
Brexit.

Negocierile privind viitoarele rela-
þii bilaterale genereazã din nou riscuri
privind producerea unui Brexit “dur”,
cu efecte care vor fi simþite abia din ia-
nuarie 2021, când expirã perioada de
tranziþie, avertizeazã Michel Barnier,

negociatorul-ºef european pe tema
Brexit.

Michel Barnier a menþionat: “Prima
etapã este finalizatã ºi trebuie sã re-
construim totul. La sfârºitul acestui an,
dacã nu vom avea un nou acord, nu va
mai fi o situaþie de rutinã, nu vor mai fi
reglementãri. Trebuie sã conºtienti-
zãm cã existã riscul de a ajunge la mar-
ginea prãpastiei, mai ales în privinþa
relaþiilor comerciale”.

În lipsa unui acord comercial bila-
teral, relaþiile economice dintre Bru-
xelles ºi Londra vor intra sub incidenþa
reglementãrilor Organizaþiei Mondia-
le a Comerþului (OMC), mai puþin
avantajoase.

Michel Barnier a reiterat cã existã
“foarte puþin timp” pentru a se ajunge

la un nou acord în timpul perioadei de
tranziþie, aºa cum insistã premierul
Boris Johnson. Noul acord va trebui sã
conþinã reglemenãri comerciale, în do-
meniul securitãþii, energiei, transpor-
turilor ºi pescuitului.

Comisia Europeanã a elaborat hãrþi
care prezintã traficul între Uniunea
Europeanã ºi Marea Britanie dupã
Brexit, iar sistemul relevã cã vor fi
controale vamale între provincia brita-
nicã Irlanda de Nord, care rãmâne în
uniunea vamalã europeanã, ºi restul
teritoriului britanic.

În afarã de problemele comercia-
le, Marea Britanie riscã sã se con-
frunte cu o crizã internã, în condiþiile
în care politicieni din Scoþia, Irlanda
de Nord ºi Þara Galilor pledeazã

pentru independenþã, pe fondul ne-
mulþumirii faþã de ieºirea þãrii din
Uniunea Europeanã.

Ratificarea acordului

Parlamentul European a ratificat,
miercuri searã, acordul de retragere a
Regatului Unit din Uniunea Europea-
nã ºi din Comunitatea Europeanã a
Energiei Atomice, au informat agen-
þiile internaþionale de ºtiri.

Documentul a fost aprobat cu 621
voturi pentru, 49 voturi împotrivã ºi 13
abþineri, ceea ce înseamnã cã este
întrunitã majoritatea simplã a voturilor
exprimate (conform articolului 50 al
Tratatului privind Uniunea Europea-
nã).

Pentru a intra în vigoare, acordul de

retragere dintre Uniunea Europeanã ºi
Regatul Unit mai trebuie sã fie supus
unui vot final (cu majoritate calificatã)
în Consiliul European.

Nigel Farage: “Sper sã fie

începutul sfârºitului pentru

UE”

Brexitul ar putea marca începutul
sfârºitului pentru Uniunea Europeanã,
a declarat miercuri, în plenul Par-
lamentului European reunit la Bru-
xelles, politicianul britanic Nigel Fa-
rage, în ultima sa intervenþie în calitate
de eurodeputat, relateazã Reuters.

ADELINA TOADER,

VLAD DOBREA

(continuare în pagina 5)

CORESPONDENÞÃ DE LA AUSTRALIAN OPEN

Halep rateazã prima-i finalã ºi
rãmâne cu doar 720.200 dolari

Dupã surpriza eliminãrii favoritei
calculului hârtiei ºi a publicului aus-
tralian (Barty-Kenin 6-7, 5-7), a
doua semifinalã femininã a primului
mare turneu de tenis din 2020 a oferit
o disputã extrem de tensionantã între
Simona Halep ºi Garbine Muguruza.
Românca a pierdut în tiebreak (8-10)
primul set – cel dintâi cedat la actua-
la ediþie-, deºi întorsese rezultatul de
la 3-5 ºi a avut douã mingi pentru a
câºtiga la 6-5! Extrem de afectatã de
acest eºec, Simona a rupt racheta
dupã ultimul punct al setului 1, dar a
reuºit în cel de al doilea sã se
detaºeze la 4-2 ºi 5-3. Spanioloaica a
gãsit însã resurse pentru a rãsturna
situaþia, impunându-se cu 7-5, deci
2-0 per total.

Simona trebuie sã se mulþumeascã
astfel cu cecul de... doar 720.200 de
dolari americani, cuvenit semifina-
liºtilor acestei ediþii de A.O.

Federer crede în miracole

Roger Federer a câºtigat douã me-
ciuri prin reveniri aproape incredibile,
când totul pãrea pierdut pentru el.

Unul în care australianul Millman

conducea, în setul 5, cu 8-4 în super
tiebreak (învinge tenismanul care
ajunge primul la 10, cu o diferenþã de
douã puncte), dar elveþianul a reuºit sã
câºtige ºase puncte la rând. Apoi, mar-
þi seara, împotriva americanului
Sandgren, în setul patru, la tiebreak,
Federer a salvat 6 (ºase!) mingi de
meci. La interviul care a urmat, cel
considerat de mulþi specialiºti Number

1 al tenisului din toate timpurile a de-
clarat cu umor cã nu merita sã mai fie
în turneu, ci mai repede plecat spre
pârtiile de schi din Elveþia, cu familia,
însã mai apar ºi miracole când motorul
adversarului practic se blocheazã la li-
nia de sosire.

EUGEN IONESCU

(continuare în pagina 14)

Pierderi de
peste 5 miliarde
de euro pentru
Deutsche Bank,
în 2019
l În patru din ultimii
cinci ani, banca a fost
neprofitabilã

Deutsche Bank AG a raportat pier-
deri de aproape 5,3 miliarde de euro
pentru anul trecut, cauzate de scanda-
lurile care au afectat banca, dar ºi de
costurile generate de disponibilizãrile
masive. Cel mai mare grup bancar ger-
man înregistrase un câºtig de 341 de
milioane de euro în 2018, iar pentru
2020 are în plan sã revinã pe profit.

Veniturile din vânzãrile bãncii s-au
redus cu 8% anul trecut, la 23,2 miliar-
de de euro. Deutsche Bank urmãreºte
sã ajungã la o cifrã a vânzãrilor de 24,5
miliarde de euro pânã în 2022.

Dupã publicarea rezultatelor,
CEO-ul bãncii, Christian Sewing, a de-
clarat: “Am raportat pierderi considera-
bile pentru 2019, dar am un sentiment
pozitiv. Noua noastrã strategie dã rezul-
tate, care încep sã se vadã în aceastã
lunã. În plus, veniturile s-au stabilizat în
a doua jumãtate a lui 2019, reducerile
de costuri sunt în grafic, poziþia de capi-
tal a bãncii s-a îmbunãtãþit”.

Dupã ce ºi-a preluat funcþia de CEO
în luna mai 2018 ºi dupã ce, în 2019, a
eºuat în încercarea de a fuziona banca
pe care o conduce cu rivala Commerz-
bank AG, Sewing a anunþat, în iulie
anul trecut, un plan masiv de restructu-
rare, care presupune retragerea de pe
anumite segmente de activitate ºi din
unele regiuni.

Pierderile de anul trecut au fost cele
mai severe pentru Deutsche Bank,
dupã rezultatul negativ consemnat de
bancã în 2015: 6,8 milarde de euro.

De menþionat cã 2019 a fost al pa-
trulea din ultimii cinci ani în care ban-
ca germanã a înregistrat pierderi. Dacã
nu sunt luate în calcul costurile cu
transformarea ºi restructurarea bãncii,
instituþia de credit a avut un profit brut
de 2,8 miliarde de euro anul trecut, mai
mare cu 7% faþã de 2018.

Banca germanã a informat cã va re-
duce la jumãtate bonusurile acordate
pentru 2019 membrilor board-ului di-
rector. În plus, instituþia de credit ºi-a
înºtiinþat angajaþii cã va amâna cu
câteva luni majorãrile salariale.

A.V.

Acþiunile Deutsche Bank au urcat cu
3,7% ieri, la ora 16.42, pe piaþa ger-
manã, ajungând la 8,27 euro. În ulti-
mul deceniu, titlurile bãncii au pier-
dut 82%.


