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Deutsche Börse, într-un
parteneriat de date cu al
doilea mare operator
bursier din America Latinã
lVenituri în scãdere pentru Deutsche Börse ºi Bolsa
Mexicana de Valores, în primul trimestru din 2021l Bursa de
Valori din Bulgaria a devenit recent partener al Deutsche
Börse Venture Networkl Cel mai mare laborator clinic
european îºi pregãteºte listarea la Bursa din Frankfurt, la finele
lunii aprilie

D
eutsche Börse ºi Bolsa Mexicana
de Valores (BMV Group) au for-
mat, recent, un nou parteneriat
care îi va permite operatorului

bursier german sã acceseze al doilea mare
operator bursier din America Latinã.

Potrivit The Trade News, aceastã coo-
perare îi va da posibilitatea Deutsche Bör-
se sã licenþieze ºi sã distribuie produsele
de date de piaþã ale BMV Group cãtre
clienþii sãi, în baza unui acord de licenþã
unicã. Parteneriatul va extinde, astfel, ca-
pacitãþile de distribuþie globalã a datelor
Deutsche Börse cãtre America Latinã.

Acordul îi va permite, de asemenea,
grupului BMV sã îºi creascã amprenta de
distribuþie globalã, urmãrind extinderea

fluxului de investiþii europene spre pieþe-
le mexicane de acþiuni ºi instrumente de-
rivate.

Alireza Dorfard, ºeful diviziei de Servi-
cii de date din cadrul Deutsche Börse, de-
clarã: “Noua colaborare extinde gama de
date disponibile pentru clienþii noºtri.
Având în BMV Group un partener puter-
nic, clienþii vor beneficia acum de accesul
la datele de piaþã ale celuide-aldoilea mare
operator bursier din America Latinã”.

Deutsche Börse va acþiona ca furnizor
de licenþã ºi le va oferi clienþilor acces la
întreaga gamã de produse de date oferite
de BMV Group.

A.V.

(continuare în pagina 16)

MINISTRUL CLAUDIU NÃSUI PROPUNE:

Deductibilitate fiscalã
pentru companiile care
participã la târgurile
internaþionale
l Prin noua propunere, ministrul Economiei doreºte
modificarea legislaþiei privind programele de promovare la
exportl Reprezentanþii mediului de afaceri susþin cã nu au
fost consultaþi ºi cã mãsurile propuse sunt nefezabilelConsiliul
de Export îi cere ministrului Economiei sã respecte legislaþia
în vigoarel CNIPMMR acuzã faptul cã propunerea lui
Claudiu Nãsui nu se înscrie în programul de guvernare

C
ompaniile din þara noastrã care
vor participa la târguri internaþio-
nale de profil nu vor mai primi di-
rect bani pentru aceastã participa-

re, ci ar urma sã beneficieze de anumite
deduceri fiscale, conform unei propune-
ri de modificare legislativã anunþatã,
ieri, de Claudiu Nãsui, ministrul Econo-
miei, Antreprenoriatului ºi Turismului.

“Vrem sã facem un sistem prin care sã
oferim posibilitatea tuturor de a-ºi exter-
naliza produsele, de a participa la târguri,
ºi avem douã opþiuni: în primul rând, un
sistem de deductibilitate extinsã, unde o
cheltuialã pentru internaþionalizare, care
poate fi aceeaºi ca cea decontatã acum

prin program, adicã cazare, chirie stand
ºi cheltuieli de organizare a pavilionului
naþional, sã fie deductibilã extins. De
exemplu, dacã am cheltuit 100 de lei ca
firmã, deduc 300 de lei din impozit. Dar
evident, pentru asta, trebuie sã am un im-
pozit de plãtit, adicã trebuie sã fi fãcut o
activitate, sã fi prestat servicii, ca sã am
din ce sã deduc. Deci statul te ajutã dar
trebuie sã finanþezi, sã dai banul tãu, iar
pe mãsurã ce faci profit, statul e acolo ºi
îþi uºureazã povara fiscalã”, a declarat
ministrul Claudiu Nãsui, în cadrul unei
conferinþe de presã.

GEORGE MARINESCU

(continuare în pagina 3)

BCE promite cã va
continua sã aplice politicile
sale distructive

P
reºedintele BCE va fi presat sã
dezvãluie pentru cât timp mai
este nevoie de susþinerea
intensificatã a zonei

euro”, a scris Bloomberg înainte
de ºedinþa de politicã monetarã
a Bãncii Centrale Europene de
ieri, 22 aprilie 2021.

Iar presiunile vor fi tot mai
mari, pe fondul numeroaselor
“surprize” inflaþioniste, în spe-
cial la nivelul celei mai mari eco-
nomii din zona euro.

Indicele preþurilor de consum din
Germania a crescut cu o ratã anualã de

1,7% în martie 2021, pe fondul unei
creºteri lunare de 0,5%, în condiþiile în

care preþurile cu ridicata ºi-au
accelerat creºterea anualã tot pe-
ste aºteptãri, pânã la 4,4%, de la
2,3% în luna precedentã, pe fon-
dul unei creºteri lunare de 1,7%.

Peste aºteptãri s-a accelerat ºi
creºterea anualã a preþurile pro-
ducãtorilor industriali, pânã la
3,7%, în condiþiile în care preþu-
rile bunurilor intermediare au

crescut cu o ratã anualã de 5,7%, pe fon-
dul unei creºteri lunare de 1,6%.

(continuare în pagina 16)
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ADRIAN CODIRLAªU, CFA ROMÂNIA:

“Listarea UiPath
aratã cã avem
resurse
importante pe
partea de
software”

L
istarea UiPath la New York Stock
Exchange aratã cã þara noastrã are
potenþial în industria de software, pe

care ar trebui sã-l susþinã prin educaþie,
spune Adrian Codirlaºu, vicepreºedinte
CFA România.

Analistul ne-a declarat: “Listarea Ui-
Path aratã cã în România existã resurse
importante pe partea de software. Iar fap-
tul cã o companie pornitã din România,
cu mare parte din angajaþi români, a
reuºit una dintre cele mai mari listãri
ale unei companii de software din isto-
ria bursei americane, poate fi un exem-
plu ºi pentru alte companii româneºti
din industrie”.

(continuare în pagina 13)

CLAUDIU NÃSUI, MINISTRUL ECONOMIEI:

“Reuºita UiPath
este replicabilã
doar dacã ajutãm
cât mai multe
firme sã se
dezvolte”

R
euºita companiei UiPath, care toc-
mai s-a listat la New York Stock
Exchange, este replicabilã doar

dacã Statul ajutã cât mai multe firme sã
se dezvolte, a afirmat ieri într-o conferin-
þã de presã ministrul Economiei, Claudiu
Nãsui, citat de Agerpres.

Claudiu Nãsui a spus: “Ne dorim ca
firmele sã nu mai treacã printr-un filtru
politic sau administrativ, fiecare firmã sã
poatã avea oportunitatea de a-ºi interna-
þionaliza produsele. Ministerul Econo-
miei, în multe locuri, nu trebuie sã fie un
conducãtor al economiei”.

Claudiu Nãsui a subliniat cã rolul mi-
nisterului este de a crea un mediu propice
pentru investitori.

(continuare în pagina 13)

CIPRIAN TELEMAN, MINISTRUL
DIGITALIZÃRII:

“Ne propunem
sã finanþãm mii
de aplicaþii care
sã exploateze
tehnologiile
viitorului“

M
inisterul Cercetãrii, Inovãrii ºi
Digitalizãrii îºi propune ca, prin
Programul Naþional de Redresa-

re ºi Rezilienþã, sã finanþeze câteva mii
de idei de aplicaþii care sã exploateze
tehnologiile viitorului, a scris, pe Face-
book, ministrul de resort Ciprian Tele-
man, dupã listarea UiPath la bursa din
New York. Oficialul a menþionat: “În
august 2018 cãlcam în Cotroceni pragul
UiPath în calitate de consultant pentru
promotorii unei soluþii de automatizare
a proceselor pe care le desfãºoarã utili-
zatorii de calculator. 2018 a fost anul în
care UiPath a fost evaluat la un miliard
de dolari.

(continuare în pagina 13)

VICEPREMIERUL DAN BARNA:

“Îmi doresc ca, nu
peste multã vreme,
sã spunem cã
UiPath a fost doar
începutul”

L
istarea UiPath la New York Stock
Exchange este una dintre cele mai
importante ºtiri ale anului, considerã

vicepremierul Dan Barna ºi copreºedinte
al Alianþei USR PLUS, adãugând cã îºi
doreºte ca, nu peste multã vreme, sã se
spunã cã UiPath a fost doar începutul.

Dan Barna a scris, pe Facebook: “O
imagine care va rãmâne în istorie - fon-
datori români ai unei companii de miliar-
de de dolari în centrul financiar al lumii.
Listarea UiPath la New York este, din
punctul meu de vedere, una dintre cele
mai importante ºtiri ale acestui an. E o
dovadã cã munca asiduã, talentul ºi
încrederea în sine pot aduce rezultate
uriaºe. Îi felicit pe fondatori ºi sper sã nu
se opreascã aici.

(continuare în pagina 13)

România face istorie
pe NYSE cu UiPath

U
iPath, primul start-up
fondat în þara noastrã
care a dobândit statu-
tul de unicorn, adicã a
fost evaluat la peste un
miliard de dolari, este
ºi prima companie
dein þara noastrã care

s-a listat la bursa din New York. Înfiin-
þatã în anul 2005 sub denumirea
DeskOver, firma funcþiona cu numai
zece angajaþi, în urmã cu ºase ani, când
a fost redenumitã UiPath ºi înregistratã
în statul Delaware, principalele sale bi-
rouri fiind la New York.

Dupã ce a debutat, miercuri, la New
York Stock Exchange (NYSE), UiPath
(PATH) a început a doua zi de tranzacþio-
nare la Wall Street la preþul de 73,2 dola-
ri/acþiune, ceea ce ducea evaluarea lide-
rului global în domeniul automatizãrii
robotizate a proceselor (RPA) la circa 40

miliarde de dolari.
La acel preþ, valoarea pachetului de

acþiuni PATH deþinut de Daniel Dines,
fondatorul ºi directorul companiei, se ri-
dica la circa opt miliarde de dolari. Dar
Dines este încrezãtor cã se poate mai
mult. Într-un interviu acordat pentru Ya-
hoo Finance, fondatorul companiei a
spus: “Suntem liderul incontestabil al
domeniului ºi mulþi dintre clienþii noºtri
iau decizii strategice privind transforma-
rea lor digitalã pentru urmãtorii trei-cinci
ani. Credem cã suntem într-o poziþie ex-
celentã pentru a ne creºte cota în aceastã
piaþã în plinã dezvoltare. Aºa cã sunt cu
adevãrat optimist privind capacitatea
noastrã de a construi o companie
durabilã ºi a avea o creºtere sustenabilã
în urmãtorii ani”.

CEO-ul Uipath subliniazã cã ziua li-
stãrii firmei sale pe NYSE marcheazã o
etapã majorã pentru companie. Daniel

Dines ne-a transmis: “În urmã cu ºase
ani, compania noastrã era formatã din
zece persoane care lucrau într-un mic
apartament din Bucureºti. Acum, sun-
tem o afacere multinaþionalã care opere-
azã în aproape 30 de þãri ºi una dintre
companiile de enterprise software cu cea
mai rapidã creºtere din istorie. Sunt, de
asemenea, incredibil de mândru cã sun-
tem prima companie nãscutã în România
care se listeazã la bursã pe New York
Stock Exchange.

Privesc cu modestie la creºterea noa-
strã rapidã ºi extraordinarã, care a fost fã-
cutã posibilã de cãtre angajaþii noºtri, de
investitori, de consilieri, de parteneri ºi
de cei peste 7.900 de clienþi - toþi împãr-
tãºind viziunea noastrã de a descãtuºa
creativitatea ºi ingeniozitatea umanã,
prin intermediul Fully Automated Enter-
prise™ - o organizaþie complet automati-
zatã - ºi sprijinind angajaþii cu ajutorul

automatizãrii.
Vreau neaparat sã aduc un omagiu

special angajaþilor UiPath, care întruchi-
peazã valorile companiei noastre în fie-
care zi ºi care au lucrat neobosit pentru a
face misiunea ºi viziunea noastrã o reali-
tate. Le voi fi recunoscãtor pentru totdea-
una pentru hotarârea, inovaþia ºi
modestia lor.

Deºi ziua de astãzi marcheazã un nou
capitol în povestea UiPath, suntem încã
la începutul unei cãlãtorii de mai mulþi
ani cãtre fully automated enterprise – o
organizaþie complet automatizatã. Vom
continua sã ne concentrãm pe extinderea
automatizãrii la scarã largã, astfel încât
sã putem elibera oamenii de munca repe-
titivã ºi sã deblocãm cu adevãrat
potenþialul uman la scarã largã”.

A.I.
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