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“Chimcomplex are o misiune
strategicã - sã construiascã o
companie chimicã regionalã
puternicã ºi integratã”

(Interviu cu Tivadar Runtag, director general Chimcomplex Borzeºti)

l “Investiþiile noastre se concentreazã pe eficienþã energeticã ºi modernizarea unitãþilor de producþie care
ne vor permite dezvoltarea de noi aplicaþii”l “Pentru dezvoltarea companiei ºi sectorului chimic este
nevoie de liberalizarea preþurilor energiei, garanþii de stat pentru investiþii ºi acces la fonduri europene”

Reporter: Cum v-aþi adaptat, dum-
neavoastrã ºi compania, noului con-
text adus de pandemie? Cât credeþi cã
va mai dura criza sanitarã ºi de ce de-
pinde finalul ei, de realizarea unui vac-
cin de exemplu?

Tivadar Runtag: În primul rând,
am implementat mãsuri de siguranþã
pentru a proteja sãnãtatea angajaþilor
ºi partenerilor noºtri de afaceri, care
sunt în contact cu noi. A trebuit sã ac-
þionãm foarte atent pentru a asigura
continuitatea business-ului. Am con-

tactat noi parteneri de afaceri, cumpã-
rãtori ºi furnizori, am renegociat con-
tractele existente ºi ne pregãtim pentru
investiþii, pentru a creºte performanþa
unitãþilor noastre de producþie. Le
mulþumesc membrilor echipei noastre
de la ambele combinate din Borzeºti ºi
Vâlcea, care lucreazã zi de zi cu grijã,
eficienþã ºi consecvenþã.

A consemnat
MIHAI GONGOROI

(continuare în pagina 11)

C
himcomplex Borzeºti, combinatul chimic ce a preluat mare parte din activele

Oltchim, ºi-a propus misiunea strategicã sã devinã o companie chimicã regionalã

puternicãºiintegratã,dupãcumne-aspusTivadarRuntag,noulCEOalcompaniei.

“Strategia nostrã este sã integrãm cele douã unitãþi ºi sã creºtem eficienþa ge-

neralã a companiei, sã ajustãm portofoliul la cerinþele pieþei, sã reducem am-

prenta de carbon ºi sã devenim lideri de piaþã regionali”, ne-a declarat pentru BURSA Ti-

vadar Runtag, directorul Chimcomplex.

Acesta spune cã pentru dezvoltarea companiei ºi sectorului chimic, sector strategic, nu

este nevoie de mai mult decât de ceea ce este evident: “Sã avem asigurat acelaºi mediu

economic ca marii noºtri competitori europeni ºi globali, care beneficiazã de liberaliza-

rea preþurilor la energie, garanþii de stat pentru investiþii ºi acces la fonduri europene”.

Planurile noii echipe de conducere a Chimcomplex includ accelerarea integrãrii celor

douã platforme de la Râmnicu Vâlcea ºi Borzeºti ºi accelerarea investiþiilor care vor ajuta

la creºterea eficienþei ºi sã la dezvoltarea portofoliului de produse.

“Pentru a rãspunde provocãrilor pieþei globale, am întãrit echipele de vânzãri, pentru a

trece de la o «unitate de producþie» la o organizaþie cu strategie bazatã pe piaþã”, mai

explicã Runtag.

(continuare în pagina 11)
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Grãdinescu – abuz de
putere, arbitrariu ºi hãrþuire

Eu cred cã vicepreºedintele ASF
Gabriel Grãdinescu îºi ia notiþe din
ziarul BURSA ºi dupã aia le trimite ca
adrese oficiale, pentru cã altfel nu se
explicã cum de obiecþiile mele privito-
are la legalitatea punctelor trecute de
SIF Oltenia pe ordinea de zi a
Adunãrii generale programatã
pe 12/13 octombrie (vezi arti-
colul “ CIUREZU E MAI
ORTOMAN / SIF Banat
Criºana ºi SIF Muntenia repe-
tã scenariul din balada Miori-
þa, într-o acþiune de concuren-
þã neloialã contra SIF Oltenia” din
BURSA/8 septembrie), se regãsesc în
Adresa oficialã prin care îl trage de
urechi pe Tudor Ciurezu, preºedintele
SIF Oltenia.

Într-o adresã pe care a remis-o cãtre
SIF5, în 16 septembrie, Grãdinescu
scrie: “[…]vã atenþionam cu privire Ia
faptul cã propunerea formulatã de ac-
þionarii societãþii în ceea ce priveºte
punctul 21. aflat pe ordinea de zi, pre-
cum ºi precizarea formulatã sub forma
unei Note de cãtre conducerea SIF
Oltenia genereazã înãlcarea prevede-
rilor art. 86 din Legea nr. 24/2017 re-
feritor la modalitatea de stabilire a

datei de înregistrare”.
Grãdinescu mã plagiazã.
Cu opt zile în urmã, eu am scris în

BURSA:
“Nimeni din mass media cu veleitã-

þi financiare nu a avut bunul simþ sã in-
formeze publicul [n.a. - referi-
tor la Convocatorul AGA din
12/13.10.2020] cã Legea nr. 24/
2017 privind emitenþii de in-
strumente financiare ºi opera-
þiuni de piaþã nu permite ca o
Adunare generalã a acþionarilor
(AGA) sã identifice cui i se cu-

vin dividende la o datã anterioarã celei
desfãºurãrii AGA, ci doar la o datã ul-
terioarã:

«Art. 86.(1) Prin derogare de la pre-
vederile Legii nr. 31/1990, data la care
are loc identificarea acþionarilor care
urmeazã a beneficia de dividende sau
de alte drepturi ºi asupra cãrora se
rãsfrâng efectele hotãrârilor adunãrii
generale a acþionarilor va fi stabilitã de
aceasta din urmã. Aceastã datã va fi ul-
terioarã cu cel puþin 10 zile lucrãtoare
datei adunãrii generale a acþionarilor»".

Mã bucur cã Grãdinescu (sau cine îl
sfãtuieºte) a înþeles ce am scris.

(continuare în pagina 4)

BCE anunþã noi relaxãri
ale condiþiilor de
capitalizare pentru bãncile
din zona euro

Deºi un principiu elementar al pru-
denþei, nu doar al celei bancare, spune
cã rezervele pentru acoperirea unor
nevoi neaºteptate trebuie conservate în
vreme de crizã sau poate chiar majora-
te, Banca Centralã Europeanã tocmai a
anunþat noi mãsuri de relaxare a cerin-
þelor de capital pentru bãncile aflate
sub supravegherea
sa directã.

Acestea au în ve-
dere îmbunãtãþirea
indicatorului “leve-
rage ratio” (LR),
care a fost introdus
în cadrul de regle-
mentare Basel III
ca indicator com-
plementar pentru evaluarea gradului
de capitalizare al bãncilor.

Conform documentelor de pe
site-ul BCE, indicatorul se determinã
ca raport între capitalul de rang I ºi ac-
tivele totale ale unei bãnci, atât cele
din bilanþ cât ºi din afara bilanþului,

fãrã sã fie luate în considerare
ponderile de risc.

Dupã cum scrie Investopedia, o in-
stituþie bancarã cu un indicator levera-
ge ratio mai mare de 4% este conside-
ratã bine capitalizatã, la 3% este consi-
deratã capitalizatã adecvat, iar dacã in-
dicatorul LR este mai mic decât 2%

atunci se conside-
rã cã banca este
semnificativ sub-
capitalizatã.

Acesta este ºi
cazul BCE, al cãrui
indicator LR este
de 1,7%, în condi-
þiile unui capital de
circa 109 miliarde

de euro ºi a unor active totale de aproa-
pe 6,5 trilioane de euro, însã restricþiile
privind capitalizarea nu se aplicã insti-
tuþiei monetare a zonei euro.

CÃLIN RECHEA
(continuare în pagina 12)

PRIMA CONDUCTÃ PENTRU GAZE NATURALE
INTRÃ ÎN MARE

Colaborare româno-
americanã pentru extragerea
gazului românesc
l Premierul Ludovic Orban: “Acest proiect este o ilustrare
concretã a parteneriatului strategic dintre România ºi SUA”
l Adrian Zuckerman, ambasador SUA: „Este un pas important
care va transforma România într-o þarã sigurã din punct de
vedere energetic”l Virgil Popescu, ministrul Energiei:
„România face un prim pas ºi se asigurã cã va fi prima þarã care
va scoate gaze din Marea Neagrã”

Au început lucrãrile la subtraversa-
rea plajei Vadu ºi la intrarea în teritoriul
submarin a primei
conducte destinatã
extragerii gazelor
din Marea Neagrã.
Dupã intrarea în
mare, conducta îºi
va continua drumul
pânã la platforma
Uranus, conform
informaþiilor oferi-
te, ieri, la inaugurarea lucrãrii de sub-
traversare, de Gabriel Comãnescu, ac-
þionarul companiei româneºti Grup
Servicii Petroliere, care, împreunã cu
Black Sea Oil&Gas – al cãrui pachet

majoritar de acþiuni este deþinut de fon-
dul de investiþii american Carlyle Inter-

national Energy
Partners, iar un pa-
chet minoritar de
cãtre Banca Euro-
peanã de Recon-
strucþie ºi Dezvol-
tare - vor demara la
jumãtatea anului
viitor exploatarea
zãcãmântului de

gaz natural Ana din perimetrul deþinut
în zona Vadu.

GEORGE MARINESCU
(continuare în pagina 8)
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