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ÎN TREI TRANªE EGALE

Euronext a lansat o
emisiune de obligaþiuni de
1,8 miliarde de euro
l Titlurile vor fi listate la Euronext Dublin din 17 mai
lVeniturile operatorului bursier au crescut în primul
trimestru din 2021

E
uronext, cea mai mare infrastructu-
rã de piaþã paneuropeanã, a lansat
cu succes, la finele sãptãmânii tre-
cute, o ofertã de obligaþiuni senior

în trei tranºe, în valoare totalã de 1,8 mi-
liarde de euro.

Obligaþiunile vor fi admise la tranzac-
þionare pe piaþa reglementatã a Euronext
Dublin începând cu 17 mai 2021 ºi bene-
ficiazã de calificativul ”BBB” din partea
agenþiei de evaluare S&P, conform anun-
þului fãcut vineri de operatorul bursier.

Pe lângã alte platforme electronice, obli-
gaþiunile cu maturitatea la 5, 10 ºi 20 de ani
vor fi disponibile la tranzacþionare la MTS
BondVision ºi MTS BondsPro, care acum
fac parte din Euronext, dupã achiziþia gru-
pului Borsa Italiana. Obligaþiunile vor fi de-
contate prin VP Securities din Danemarca.

Principalele caracteristici ale emisiu-
nii sunt urmãtoarele:

- Tranºa 1: obligaþiunile pe 5 ani, în
valoare de 600 de milioane de euro (cu
scadenþã în 17 mai 2026), au un cupon
anual de 0,125%;

- Tranºa 2: obligaþiunile pe 10 ani, în
valoare de 600 de milioane de euro (cu

scadenþa la 17 mai 2031), au un cupon
anual de 0,75%;

- Tranºa 3: obligaþiunile pe 20 de ani,
în valoare de 600 de milioane de euro (cu
scadenþa la 17 mai 2041), au un cupon
anual de 1,5%.

Registrul final de comenzi pentru bon-
duri a înregistrat o sumã de aproximativ 5
miliarde de euro, emisiunea fiind astfel
suprasubscrisã de peste 2,7 ori, conform
Euronext, care a menþionat: ”Succesul
acestei emisiuni ilustreazã încrederea so-
lidã a investitorilor în ambiþiile de creºtere
ale Euronext, în strategia ºi profilul de
credit solid al operatorului bursier”.

De emisiunea de bonduri s-au ocupat
Bank of America, Credit Agricole CIB,
HSBC, JP Morgan Chase & Co., ABN
Amro, BNPP, IMI Intesa, Mediobanca,
SGCIB, UniCredit ºi ING Securities.

Stéphane Boujnah, director executiv
ºi preºedinte al Euronext, a declarat sãp-
tãmâna trecutã: ”Suntem încântaþi de
sprijinul puternic observat astãzi cu pri-
vire la aceastã emisiune de obligaþiuni de
1,8 miliarde de euro. (A.V.)

(contiuare în pagina 12)

IOAN NANI, ANTIBIOTICE:

“Este timpul sã constatãm cã
avem industrie farmaceuticã
ºi sã o susþinem”

A
ntibiotice este o afacere
maturã, care se consoli-
deazã ºi se concentreazã
pe o dezvoltare organicã,
în urmãtorii ani, ne-a
spus Ioan Nani, directo-
rul general al companiei,
în cadrul unui interviu

acordat pentru suplimentul dedicat pro-
ducãtorului de medicamente din Iaºi.

Conform Planului de Organizare ºi
Dezvoltare Strategicã (PODS) pentru
perioada 2021-2028 publicat recent de
Antibiotice, adaptarea strategicã a resur-
selor umane la realitãþile etapei de dez-

voltare a companiei este principala prio-
ritate a producãtorului de medicamente,
în urmãtorii ani.

Antibiotice þinteºte dublarea afacerilor,
diversificarea portofoliului de produse ºi
implementarea unei strategii puternice de
internaþionalizare, ceea ce înseamnã
creºterea exportului la 50% pânã la 60%
din business, în urmãtorii opt-zece ani,
ne-a spus Ioan Nani, subliniind cã ºi în pre-
zent Antibiotice este o companie ce expor-
tã în principalele pieþe internaþionale, fiind
lider mondial în producþia de nistatinã.

“Intenþia dublãrii afacerilor reflectã,
pânã la urmã, ambiþia celor peste 850 de

tineri angajaþi în ultimii zece ani în com-
panie, care acum se regãsesc în centrele
de cercetare, de studii clinice, în centrele
de marketing, în cele pentru asigurarea ºi
controlul calitãþii, adicã activitãþi ce ne-
cesitã un nivel înalt de dedicare ºi specia-
lizare. Este practic o dublare a activitãþii
care, pe lângã cifra de afaceri ºi profituri-
le companiei, implicã ºi dublarea venitu-
rilor oamenilor care participã la crearea
viitorului Antibiotice”, a afirmat
directorul producãtorului de
medicamente.

Pe de altã parte, Ioan Nani spune cã
piaþa internã nu poate sã susþinã în totali-

tate þintele companiei, unul dintre motive
fiind prezenþa taxei de clawback.

“Antibiotice vinde medicamente pen-
tru spitale, fiind principalul furnizor de
produse beta-lactamice injectabile. Sun-
tem prezenþi la licitaþiile din spitale ºi nu
înþelegem de ce trebuie sã plãtim o taxã
când de fapt rãspundem unei solicitãri de
achiziþii din partea sistemului de sãnãta-
te. Este o taxã injustã ºi sper sã ajungem
la o anumitã maturitate ºi din acest punct
de vedere”, spune Ioan Nani.

ANDREI IACOMI
(contiuare în pagina 4)

“Pandemia a generat un
salt uriaº privind adoptarea
online-bankingului”

(Interviu cu Gabriela Nistor, Director General Adjunct
Retail Banking, Banca Transilvania)

Reporter: Cu ce senti-
ment a început anul piaþa
bancarã?

Gabriela Nistor: Piaþa
bancarã a începutanulpozitiv,
datoritã ameliorãrii percepþiei
de risc, optimismului adus de
campania de vaccinare ºi de
mixul relaxatdepolitici economice. Soldul
creditului neguvernamental s-a majorat cu
5,2% an/an, în medie, în perioada ianua-
rie-februarie, evoluþie determinatã mai ales
de majorarea componentei lei. Creditul
acordat populaþiei s-a majorat, la nivelul
pieþei, cu 0,5% de la începutul anului, iar
Banca Transilvania ºi-a continuat dezvolta-
rea,menþinându-seuºorpeste trendulpieþei.

Reporter: Care sunt perspectivele
pentru 2021?

Gabriela Nistor: Pentru
2021 ne aºteptãm la o evo-
luþie favorabilã a soldului
creditului neguvernamen-
tal, cu o creºtere medie cu
peste 6% an/an, dinamicã
susþinutã de o serie de fac-
tori: nivelul redus al costu-

rilor reale de finanþare, intrarea econo-
miei reale într-un nou ciclu, climat in-
vestiþional pozitiv la începutul unui
nou ciclu ºi perspectivele de imple-
mentare a programelor lansate de
Uniunea Europeanã în 2020, cum ar fi
Next Generation ºi cadrul financiar
multianual 2021-2027.

A CONSEMNAT
EMILIA OLESCU

(contiuare în pagina 4)

P
iaþa bancarã a început anul pozitiv,

datoritã ameliorãrii percepþiei de risc,

optimismului adus de campania de

vaccinare ºi de mixul relaxat de politici

economice, ne-a spus Gabriela Nistor, Direc-

tor General Adjunct Retail Banking în cadrul

Bãncii Transilvania. Domnia sa

ne-a precizat, într-un interviu,

cã pandemia a dus la schimba-

re de comportamente ºi la obi-

ceiuri noi de consum, iar odatã

cu acestea la modul de a face banking de la

distanþã ºi cu încredere mai mare în mediul

online. Printre altele, reprezentantul bãncii

ne-a mai specificat: ”Cifrele Bãncii Transilva-

nia aratã cã perioada pandemiei a generat

un salt uriaº privind adoptarea online-ban-

kingului, progres care altfel ar

fi luat ani de zile ºi care a adus

România mai aproape de ves-

tul Europei în ceea ce priveºte

digitalizarea”.

Tiparniþa Federal Reserve ºi
planurile guvernamentale au
dislocat piaþa muncii din SUA

A
ºteptãrile au fost mari pentru pia-
þa muncii din Statele Unite înain-
te de publicarea raportului BLS
(Bureau of Labor Stati-

stics) pentru aprilie 2021.
Numãrul locurilor de muncã

nou create ar fi trebuit sã fie un-
deva în apropierea pragului de 1
milion, însã au fost doar 266 de
mii, iar rata ºomajului a crescut
pânã la 6,1%, de la 6%.

Dupã publicarea statisticilor
privind piaþa muncii, preºedintele
american a declarat cã aceste date repre-
zintã un motiv în plus pentru continuarea
cheltuielilor în cadrul planurilor de redre-
sare. “Se pare cã preºedintelui nu i-a trecut
prin minte cã tocmai cheltuielile din planu-
rile de salvare sunt motivul pentru crearea
slabã a locurilor de muncã”, a scris James
Rickards, autorul cãrþii “The New Great
Depression”, pe contul sãu de Twitter.

Creºterea cu mult sub aºteptãri a locu-

rilor de muncã vine pe fondul creºterii
deficitului forþei de muncã de pe piaþã.
“Ne confruntãm cu un paradox al locuri-

lor de muncã”, a declarat un eco-
nomist de la Bank of America
pentru Bloomberg.

Dupã cum a subliniat James
Rickards, nu este vorba despre ni-
ciun paradox. În ultimele sãptãm-
âni, mai multe articole din Wall
Street Journal ºi de la Bloomberg
aratã cã angajatorii din sectoare
diverse, de la restaurante pânã la

industria prelucrãtoare, nu gãsesc lucrãtori
pentru a-ºi relua sau extinde activitatea.

Motivul principal nu este salariul rela-
tiv redus, ci “concurenþa” venitã din par-
tea ajutoarelor de ºomaj extinse ºi majo-
rate, precum ºi a sumelor oferite popula-
þiei în cadrul diverselor planuri de redre-
sare economicã anunþate de administra-
þia Biden.

(contiuare în pagina 12)
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