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Bursa din
Hong Kong
a lansat
consultãri
pentru
reforma
listãrilor
secundare
l Peste 50 de companii, oprite
de la tranzacþionare sãptãmâna
trecutã pentru cã nu ºi-au
raportat la timp rezultatele
financiare

H
ong Kong Exchanges & Clea-
ring Ltd. (HKEX), operatorul
Bursei din Hong Kong, respec-
tiv cel mai mare operator de pia-

þã din lume, dupã valoare, a început, la
data de 1 aprilie, o perioadã de consultãri
care va dura douã luni, aºteptând pãreri-
le publicului cu privire la un plan de ex-
tindere a reformelor sale de listare meni-
te sã atragã mai multe oferte publice.

Potrivit South China Morning Post,
operatorul bursier intenþioneazã sã redu-
cã substanþial cerinþele de capitalizare,
urmãrind astfel sã le permitã companiilor
mai mici sã atragã fonduri prin listãri se-
cundare; sã extindã domeniul de aplicare
a normelor pentru companiile cotate în
SUA, care vor o listare dualã, ºi sã efi-
cientizeze reglementãrile de listare,
astfel încât sã existe un singur set de stan-
darde de protecþie a acþionarilor, care sã
ofere protecþie consecventã pentru toþi
investitorii, conform documentului
lansat spre consultare, care are 240 de
pagini.

“Aceste propuneri ar permite unui nu-
mãr mai mare de emitenþi care au centre-
le «de greutate» în China continentalã sã
realizeze listãri secundare, ceea ce le va
oferi investitorilor din Hong Kong co-
moditatea tranzacþionãrii acþiunilor în
orele pieþei locale ºi sub protecþia oferitã
de regimul de reglementare din Hong
Kong”, conform bursei.

Consultarea, care se va încheia pe 31
mai, evidenþiazã modul în care Bursa din
Hong Kong - piaþa de top a lumii dupã
sumele atrase prin oferte publice iniþiale
(IPO) în ºapte din ultimii 12 ani - conti-
nuã sã caute avantaje care sã o ajute sã
concureze cu bursele din New York,
Shanghai ºi Shenzhen, astfel încât sã-ºi
menþinã poziþia.

Conform South China Morning Post,
45 de companii au strâns un total de 60 de
miliarde de dolari SUAîn Hong Kong de
la momentul lansãrii noului regim de li-
stare, în 2018, pânã astãzi, adicã aproxi-
mativ 40% din toate IPO-urile derulate
în acest oraº în perioada respectivã.

A.V.
(continuare în pagina 12)

Represiunea financiarã erodeazã
unitatea Consiliului
guvernatorilor BCE

L
a aniversarea unui an de la anun-
þarea programului PEPP (Pande-
mic Emergency Purchase Pro-
gramme), preºedintele BCE,

Christine Lagarde, a publicat pe site-ul
instituþiei un articol în
care susþine cã ritmul
achiziþiilor prin tipãrire
va creºte ºi existã un
consens la nivelul Con-
siliului guvernatorilor
pentru “pãstrarea con-
diþiilor financiare favo-
rabile pânã când vacci-
narea va permite redre-

sarea sustenabilã”.
Din pãcate, se pare cã imaginea con-

sensului aratã cu totul altfel. “Aceastã
afirmaþie este profund înºelãtoare”,
scrie Richard Cookson, fost director
de investiþii la Citi Private Bank,
într-un articol de la Bloomberg, în
condiþiile în care “nu existã un acord
între membrii Consiliului în ceea ce
priveºte volumul sau durata achiziþii-

lor de obligaþiuni”.
De fapt, presiunile sunt pentru reduce-

rea volumului achiziþiilor de obligaþiuni
guvernamentale prin tipãrire, deoarece
þãrile creditoare nu mai doresc sã partici-
pe la bailout-ul debitorilor prin interme-
diul dobânzilor scãzute ºi a sistemului
TARGET2 (n.a. sistemul cu decontare
pe bazã brutã în timp real pentru plãþile în

euro).
Fostul bancher mai aratã cã dobânzile

extrem de scãzute au un efect contrar ce-
lui aºteptat, deoarece exercitã presiuni
pentru creºterea sumelor economisite,
adicã pentru reducerea cheltuielilor ºi a
investiþiilor, iar consecinþa este
reducerea creºterii economice.

(continuare în pagina 12)

“Sistemul bancar a tras
învãþãmintele necesare din
ultima crizã economicã”

(Interviu cu François Bloch, CEO, BRD Groupe Société Générale)

Reporter: Cu ce sentiment a început
anul piaþa bancarã?

François Bloch: Am început anul cu
un sentiment de optimism. Existã un
consens la nivelul analiºtilor în ceea ce
priveºte creºterea economicã în anul
2021 ºi, firesc, o evoluþie convergentã a
sistemului bancar. Optimismul vine ºi pe
fondul evoluþiilor în situaþia sanitarã.
Avem acum vaccinuri ºi se întrevãd pre-
misele unui final al acestei situaþii. Pânã
atunci, trebuie sã continuãm sã respec-
tãm mãsurile de ordin sanitar ºi sã con-
trolãm epidemia, permiþând astfel relua-
rea creºterii economice.

Reporter: Care sunt perspectivele
pentru 2021?

François Bloch: Vedem cã cifrele co-
municate de INS pentru trimestrul al pa-
trulea al anului 2020 sunt bune, chiar mai
bune decât se aºtepta piaþa, ceea ce furni-
zeazã anumite indicaþii asupra ritmului
revenirii economiei la o creºtere solidã ºi
durabilã. Dacã efectele directe ale pan-
dmiei vor continua sã se diminueze ºi, în
acelaºi timp, se va asigura o tranziþie linã
ºi controlatã cãtre neutralizarea mãsuri-
lor de sprijin pentru companiile grav im-
pactate, avem motive sã credem cã 2021
poate fi un an de succes pentru România.

Reporter: Care sunt efectele pande-
miei asupra activitãþii BRD Societe Ge-
nerale?

François Bloch: Pe plan operaþional,
pandemia ne-a forþat sã grãbim adopþia
multor soluþii digitale pe care le-am im-
plementat cu foarte mult succes. Vom
continua în aceastã direcþie. Pe planul
businessului, primul semestru al anului
trecut a fost marcat de ”ºocul” iniþial al
pandemiei, în special de mãsurile restric-
tive determinate de adoptarea stãrii de
urgenþã, care au încetinit considerabil
cursul normal al businesului. Al doilea
semestru al anului a coincis cu o reluare

progresivã a ritmului ºi intensitãþii busi-
nessului. De la începutul pandemiei, am
luat o serie de mãsuri dedicate susþinerii
clienþilor noºtri în aceastã perioadã difi-
cilã.

Reporter: Câte cereri de amânare a
ratelor bancare aþi aprobat pânã acum ºi
în ce proportie acestea au fost fãcute în
baza programului guvernamental?

François Bloch: În cursul anului
2020 am aprobat aproximativ 41.000 de
cereri de amânare a ratelor.

A CONSEMNAT
EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 3)

S
istemul bancar a tras învã-

þãmintele necesare din ul-

tima crizã economicã, iar

bãncile au internalizat ºi

aplicat multe dintre con-

cluziile crizei din 2008- 2010, este

de pãrere François Bloch, CEO,

BRD Groupe Société Générale.

Bancherul ne-a spus, într-un in-

terviu, cã sectorul bancar este

acum mult mai solid ºi mai pregã-

tit sã facã faþã unei crize economi-

ce sau de altã naturã, aºa cum

este actuala situaþie sanitarã.

Procesuldeprivatizare laSCCNM
Petromin SA Constanþa

U
nul din subiectele cele mai me-
diatizate pe parcursul multor ani
a fost legat de procesul de priva-
tizare la SC CNM Petromin SA

Constanþa. Tratez acest caz cu dorinþa
de a arãta complexitatea proceselor de
privatizare ºi postprivatizare, tratându-l
ca ºi pe celelalte, de pe poziþii obiective.

SC CNM Petromin SA Constanþa s-a
înfiinþat sub formã de societate pe acþiuni
prin reorganizarea ºi divizarea patrimo-
niului fostei întreprinderi de exploatare a
flotei maritime „Navrom” Constanþa,
având la înfiinþare un capital social de
1.522.383 ron, iar dupã reevaluare, con-
form Hotãrârii Guvernului din 1994 ºi a
certificatului constatator al Oficiului Na-
þional al Registrului de pe lângã tribuna-
lul Constanþa un capital social de
56.218.927 Ron.

Acþionarul majoritar era statul român
prin AVAS (70,012%) împreunã cu SIF
Transilvania (23,83%) ºi PPM (Progra-
mul de Privatizare în Masã 6,158%).

AVAS a scos la vânzare pachetul de

acþiuni deþinut la SC CNM Petromin SA
Constanþa, anunþul publicitar privind
oferta de vânzare acþiuni prin licitaþie cu
strigare fiind publicat în cotidianul Rom-
ânia Liberã din data de 26.11.2008 ºi
Wall Street Journal din data de
27.11.2008, ºedinþa de licitaþie fiind sta-
bilitã în data de 17.02.2009, ora 12,00, la
sediul AVAS.

În 2009, SC CNM Petromin SA deþi-
nea direct sau prin companiile sale subsi-
diare, un numãr de douã nave vrachier,
un navigator, un complex turistic în sta-
þiunea Saturn ºi alte active, dupã cum
urmeazã:

- douã nave vrachier Ileana (ex. Kavo
Maleas) ºi Carmen Sylva (ex. Kavo Ma-

tapas) aflate în proprietatea companiilor
Voineasa Shipping Ltd ºi Feteºti Ship-
ping Ltd. Malta. Acþiunile companiilor
sunt deþinute 100% de cãtre Petromin;

- un împingãtor fluvial „Pluton”;
- un complex de cãsuþe ºi vile în staþiu-

nea Saturn;
- acþiuni la firma Trans Europa SAGa-

laþi;
- clãdire administrativã în portul Con-

stanþa;
- 16 spaþii comerciale situate în

Constanþa, str. Fagetului nr. 13B, bl.
ST7, sc. A ºi B, precum ºi în str. Pesca-
rilor, bl. FZ10, sc. B ºi C (fãrã teren
aferent).

(continuare în pagina 2)
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Mircea Ursache

În 2009, SC CNM Petromin SA deþinea cote de participaþie la mai multe
societãþi comerciale, persoane juridice române sau strãine, la multe dintre
acestea participaþia Petromin fãcându-se prin aport în naturã, cu nave
sau corpuri de navã înmatriculate sub pavilion de complezenþã.
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