
12 pagini

n ADRIANA COCÎRÞÃ, SUPREME COUNCIL OF
EUROPEAN BUSINESS: „Doar un parteneriat între
mediul de afaceri ºi stat poate duce la o economie
prosperã” PAGINA 10

n PLASAMENTE ALTERNATIVE
Anastasis PAGINA 11

n ÎN DATA DE 26 MAI
Acþionarii Hidroelectrica,
convocaþi sã aprobe
dividende în sumã de
1,3 miliarde de lei

PAGINA 9

5 lei

5 948491 340012 21660

Luni, 27 aprilie 2020, nr.78 (6612), anul XXIX

n CONTRE ÎNTRE ORBAN ªI TÃRICEANU
Premierul refuzã sã meargã mâine la
Parlament PAGINA 3

n SFATUL CONCILIATORILOR CSALB:
“Nu vã limitaþi doar la suspendarea ratelor
pentru nouã luni!“ PAGINA 4

GRAM AUR = 249,9219 RON FRANC ELVEÞIAN = 4,6047 RON EURO = 4,8412 RON DOLAR = 4,4984 RON

PE FONDUL PANDEMIEI DE COVID-19

2020, anul în care
vor exploda fuziunile
centrelor de date
lUn studiu al Synergy Research aratã cã valoarea
fuziunilor ºi achiziþiilor din domeniul centrelor de date
a depãºit deja totalul consemnat în 2019l În schimb,
fuziunile ºi achiziþiile din alte domenii sunt puternic
afectate de criza actualã

Valoarea fuziunilor ºi achiziþiilor
din sectorul centrelor de date încheiate
în primele 16 sãptãmâni ale anului
2020 a depãºit deja totalul consemnat
pe acest segment în 2019, în ciuda
pandemiei de coronavirus (Covid-19),
potrivit unui studiu realizat de
Synergy Research, care anticipeazã cã
actuala crizã nu va slãbi piaþa
serviciilor cloud.

Synergy Research aratã cã motivul
principal al acestei
creºteri este faptul
cã “mega-tranzac-
þiile” sunt din nou
de actualitate. Ast-
fel, la începutul
anului a avut loc
achiziþia furnizoru-
lui european de ser-
vicii de centre de
date Interxion pe
8,4 miliarde de dolari, de cãtre societa-
tea americanã de profil Digital Reality,
aceasta fiind cea mai mare tranzacþie
realizatã vreodatã pe piaþa centrelor de
date. Totodatã, sursa aminteºte douã
tranzacþii cu valoare de un miliard de
dolari ºi alte douã evaluate la peste 500
de milioane de dolari, potrivit cloud-
computing- news.net.

Digital Realty ºi Equinix, cei mai
mari furnizori de servicii de colocare,
rãmân de departe cei mai mari investi-
tori în domeniu, cu o cotã estimatã la
35% din valoarea totalã a afacerilor,
din 2015 pânã în prezent.

Anul trecut a fost înregistrat cel mai
mare numãr de fuziuni ºi achiziþii în
domeniul centrelor de date, ajungând
la un prag de 100 pentru prima datã,

însã 2017 rãmâne anul cu cea mai
mare valoare a tranzacþiilor din dome-
niu, acesta fiind singurul an cu afaceri
de 20 de miliarde de dolari, în total. Ci-
frele actuale pentru 2020 aratã 28 de
tranzacþii, cu o valoare de pânã la 75 de
milarde de dolari.

Potrivit Synergy, 2020 va fi un an
exploziv în privinþa fuziunilor ºi achi-
ziþiilor de centre de date, serviciile clo-
ud continuând sã alimenteze cererea

de capacitate de
stocare.

Acest lucru þine
cont de efectele po-
tenþiale ale pande-
miei Covid-19 pe
piaþã. În timp ce
unele industrii sunt
afectate de o per-
spectivã sumbrã,
cererea de software

ºi infrastructurã bazatã pe cloud nu va
suferi din cauza crizei generate de co-
ronavirus, potrivit specialiºtilor.

John Dinsdale, analist-ºef la Synergy
Research,declarãcã, în timpceCovid-19
va avea un impact negativ pe multe pieþe
hardware IT, pieþele de software vor fi
afectate mai puþin, în timp ce unele pie-
þe de servicii “ar putea fi stimulate”.

Instrumentele de colaborare ºi di-
vertismentul digital au înregistrat în
mod evident un avans important -
existând un numãr tot mai mare de
centre de date care demonstreazã acest
lucru. În acelaºi timp, sectorul este sti-
mulat de telemuncã, extrem de mulþi
angajaþi lucrând în prezent de acasã, în
contextul pandemiei. (A.V.)

(continuare în pagina 12)

Cât de aproape este
furtuna perfectã pentru
bãncile europene?

Dinamica haoticã de pe piaþa petro-
lului, pe fondul unei prãbuºiri fãrã pre-
cedent a cererii, a captat atenþia publi-
cului în ultimele sãptãmâni ºi a
“împiedicat” îndreptarea, mãcar par-
þialã, a atenþiei cãtre evoluþiile din
sectorul bancar.

Într-un fel este bine cã atenþia
este “distrasã” de la ceea ce se
întâmplã în sectorul bancar, în
special cel european, deoarece
astfel ar putea apãrea mai multe
ºanse de îndreptare a lucrurilor,
care sã previnã declanºarea fur-
tunii perfecte.

Mai este, însã, posibil acest lucru,
având în vedere gravele probleme de la
nivelul sistemului financiar european,
dar mai ales de la nivelul “bãncilor sale
fragile”, dupã cum le caracterizeazã un
articol recent din Wall Street Journal?

Aici se aratã cã asistãm la o creºtere
semnificativã a costurilor de finanþare,
pe fondul reducerii ratingurilor unor
bãnci importante, cum este Commer-
zbank, în condiþiile în care “autoritãþi-
le sunt îngrijorate de bãncile slãbite
din flancul sudic al zonei euro, dar ºi

din Germania”.
Un indicator important al riscului

din sistemul bancar, spread-ul dintre
dobânda Euribor la 3 luni ºi rata OIS la
o sãptãmânã (n.a. Overnight Index
Swap), a crescut accelerat în ultimele

zile ºi a ajuns aproape de 0,3
puncte procentuale (vezi
graficul 1).

“Magnitudinea ºocului,
combinatã cu faptul cã restruc-
turarea sistemului bancar euro-
pean nu a fost finalizatã, impli-
cã, aproape sigur, necesitatea
susþinerii financiare de cãtre

autoritãþi”, a declarat Nicolas Véron,
asociat al Institutului Bruegel, pentru
WSJ.

Pe fondul presiunilor extraordinare
de creºtere a creditelor neperformante,
care urmare a închiderii economiilor
pe fondul extinderii epidemiei de co-
ronavirus, autoritãþile europene au re-
luat negocierile pentru crearea unei
“bãnci rele” la iniþiativa Bãncii Cen-
trale Europene, conform unui articol
din Financial Times.

(continuare în pagina 12)
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Pragul de deþinere ºi protecþia investitorilor
de retail la SIF Moldova
l SIF Banat-Criºana ºi SIF Muntenia împreunã cu o serie de vehicule investiþionale la care cele douã SIF-uri deþin
participaþii aveau 19,21% din capitalul SIF2, la finele anului trecutl SIF Moldova a respins propunerea ca SIF Banat-
Criºana sã distribuie dividende în sumã de 77,62 milioane de lei, din profitul anului 2016, la adunarea acþionarilor SIF1 din
luna iunie a lui 2019, conform directorului Flaros, Liviu Ungureanu

S
IF Moldova (SIF2) are progra-
matã, pentru astãzi, adunarea
generalã ºi extraordinarã a ac-
þionarilor, printre punctele afla-

te pe ordinea de zi gãsindu-se modifi-
carea Actului Constititiv al societãþii
privind corelarea cu prevederile Legii
Fondurilor de Investiþii Alternative

(FIA), ce va intra în vigoare începând
cu data de 24 iulie a acestui an.

SIF-ul din Bacãu a propus elimina-
rea completã a limitei de deþinere, si-
tuatã în prezent la 5% din capitalul so-
cial, iar societatea de investiþii va de-
veni, conform reglementãrilor aplica-
bile, Fond de investiþii alternative,

destinat investitorilor de retail.
În materialele informative privind

AGEA SIF Moldova de astãzi se aratã
cã: “Prevederile Legii nr. 243/2019
privind reglementarea fondurilor de
investiþii alternative ºi pentru modifi-
carea ºi completarea unor acte norma-
tive, inclusiv urmãrirea procesului le-

gislativ de adoptare a legii, au fost con-
stant în atenþia structurii de conducere
a SIF Moldova, identificându-se din
timp mãsurile interne pentru alinierea
la noul cadru normativ”.

ANDREI IACOMI

(continuare în pagina 8)

AGA SIF Banat-Criºana ºi un pãienjeniº
de vehicule investiþionale

S
IF Banat-Criºana (SIF1), lao-
laltã cu o serie de fonduri de in-
vestiþii pe care le finanþeazã în
proporþii diferite împreunã cu

SIF Muntenia (SIF4), deþinea la fina-
lul anului trecut circa 26% din capita-
lul SIF4, în timp ce SIF Muntenia
împreunã cu astfel de vehicule finan-
ciare avea aproape 18,2% din capita-
lul SIF Banat-Criºana.

De pildã, FIA Romania Strategy
Fund AA/Vaduz, administrat de Accu-

ro Fund Solutions AG, Liechtenstein
(deþinereSIF1–50,88%,SIF4–49,12%),
avea 4,11% din capitalul SIF Banat-
Criºanaºi5%dincapitalulSIFMuntenia.

În plus, la data de 14 aprilie 2020,
fondul înregistrat în Vaduz, deþinea
3,62% din capitalul SIF Oltenia.

Opus-Chartered Issuances SA/AA,
emitent înregistrat în Luxemburg, ca
societate de securitizare nereglemen-
tatã, de la care SIF Muntenia a achizi-
þionat în 2016 un numãr de 1.140 obli-

gaþiuni (ce urmãresc evoluþia preþului
unui coº de acþiuni SIF Moldova - în
proporþie de 9,17% ºi SIF Oltenia - în
proporþie de 90,83%) ºi în 2017 un nu-
mãr de 501 titluri obligatare (ce urmã-
resc evoluþia unui coº de acþiuni for-
mat din SIF Banat-Criºana - 52% ºi
SIF Moldova - 48%) avea la finele
anului trecut 4,99% din SIF Ba-
nat-Criºana, dar ºi 5,05% din SIF Mol-
dova, iar la 14 aprilie vehiculul
investiþional deþinea 4,21% din SIF

Oltenia.
FII Active Plus (97,22% - deþinere

SIF 1&4), fond de investiþii admini-
strat de SAI Swiss Capital Asset Ma-
nagement avea 2,81% din SIF Banat-
Criºana ºi 4,73% din SIF Muntenia.

De asemenea mai deþinea 3,56%
din SIF Moldova, iar la data de 14
aprile avea 4,83% din SIF Oltenia.

ANDREI IACOMI
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