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FONDUL PROPRIETATEA AMENINÞÃ AUTORITÃÞILE:

“DacãHidroelectricanuva fi
listatãdual,celmaiprobabilFP
vadiminuapachetuldeacþiuni
scos lavânzare”
l Conform PNRR, 15% din acþiunile Hidroelectrica trebuie listate la bursã pânã la 30 iunie 2023 l Fondul Proprietatea, care deþine 20% din
acþiunile companiei, doreºte sã acopere vânzarea de 15%, dar cere o listare dualã

L
istarea la bursã a compa-
niei Hidroelectrica pare
sã se transforme într-o
poveste fãrã sfârºit, atât
timp cât, la zece ani de la
lansarea acestei idei, ac-
þionarii societãþii nu au
ajuns la un consens cu

privire la modalitatea listãrii ºi, din
acest motiv, acþionarul minoritar –
Fondul Proprietatea – ar dori chiar sã
nu mai ajute statul român sã atingã þinta

asumatã în Planul Naþional de Redre-
sare ºi Rezilienþã (PNRR).

Guvernul României ºi-a asumat, prin
PNRR, finalizarea listãrii a cel puþin
15% din acþiunile Hidroelectrica pânã la
30 iunie 2023. Doar cã Legea 173/2020 a
suspendat pentru doi ani, pânã în august
2022, pregãtirile IPO-urilor, deoarece in-
terzice orice modalitate de privatizare -
fie prin vânzarea acþiunilor statului, fie
prin creºterea capitalului - care ar condu-
ce la o reducere a deþinerii statului într-o

companie.
În cazul Hidroelectrica, în timp ce ac-

þionarul minoritar – Fondul Proprietatea
– administrat de compana Franklin
Templeton – care deþine 20% din porto-
foliul societãþii de stat, doreºte o listare
dualã – la Bursa de Valori Bucureºti
(BVB) ºi la bursa din Londra -, autoritã-
þile din þara noastrã - ASF, Asociaþia
pentru Pensiile Administrate Privat din
România (APAPR), conducerea BVB ºi
Asociaþia Administratorilor de Fonduri

- vor ca firma româneascã sã fie listatã
doar la Bucureºti.

În aceste condiþii, cei de la Fondul
Proprietatea au anunþat cã nu mai sunt di-
spuºi sã respecte þinta asumatã de Gu-
vern în PNRR privind pachetul minim
scos la listare.

“Pachetul minim pe care dorim sã îl
listãm este de 15%, datoritã condiþiei din
PNRR. Am vrut sã venim în sprijinul sta-
tului român sã îndeplineascã condiþia re-
spectivã prin listarea pachetului deþinut

de noi. Dacã nu vom avea o listare la
Londra, cel mai probabil vom diminua
pachetul scos la vânzare la BVB, pentru
cã e greu de crezut cã vom reuºi sã atra-
gem cerere efectivã de peste 7 miliarde
dolari pentru acest IPO. Trebuie sã fim
realiºti, oricât de mult ne-am dori, pur ºi
simplu nu existã, e imposibil sã ajungem
la o astfel de sumã la BVB. De aceea,
dacã vom avea doar o listare la Bucu-
reºti, va trebui sã diminuãm semnificativ
pachetul vândut pentru a crea o tensiune

pe preþ, pentru cã dorim o anumitã eva-
luare pentru Hidroelectrica, iar acest lu-
cru nu va ajuta statul român sã îndepline-
ascã condiþia din PNRR”, a declarat, ieri,
Marius Dan, deputy CEO Corporate
Strategy la Franklin Templeton
Bucureºti, în cadrul unei conferinþe
organizatã de Energynomics despre
strategia în domeniul energiei.

GEORGE MARINESCU
(continuare în pagina 3)

Cumãtrul Putin s-o fi
lepãdat de Satana?

V
edeþi dumneavoastrã, dacã ºi
Papa, de acolo…de unde este
el…zice cã a început cel de al
treilea rãzboi mondial, mie mi

se pare cã e groasã rãu. Ce mai, l-a bãgat
Putin în rãcori pînã ºi pe Sanctitatea Sa.
ªi pe el ºi pe toþi împãraþii. Cum, însã,
slavã Domnului, omul e dus la bisericã,
iezuit ºi se pricepe la politicã nu se poate
sã nu gãseascã el o ieºire. La o
adicã, poate lua soluþia gratis de
la Caragiale: Mã nene, ãsta nu-i
glumã; cu ãsta, cum vãz eu, nu
merge ca de cu fite cine; ia mai
bine sã mã iau eu cu politica pe
lîngã el, sã mi-l fac cumãtru. ªi
de colea, pînã colea, tura vura,
c-o fi tunsã, c-o fi rasã, l-a pus
pe ”Putin” de i-a botezat un copil!!! Mã
rog, ar fi o ieºire! Pînã atunci, însã, sã
încercãm sã ne lãmurim cum e cu ”noul
rãzboi mondial”.

Drept este cã asemãnãrile sunt des-
tul de multe ºi chiar dacã în politicã lu-
crurile n-or fi chiar atît de precise ca în
geometria lui Tales, figurile par sã fie
asemenea. Al doilea rãzboi mondial a
început cu o invazie. A URSS ºi a Ger-
maniei asupra Poloniei. Rezultatul, de-
vastator. Harta Europei s-a modificat în
nici douã sãptãmîni. Cehoslovacia fu-
sese hãcuitã ”la masa verde”, aºa cã
ocuparea militarã a fost un act ”natu-
ral”. Austria s-a declarat de bunã voie

ºi plinã de entuziasm parte integrantã a
Germaniei, drept pentru care nu a mai
fost nevoie de acþiuni militare, în afara
fastuoasei parade care a marcat prezen-
þa Fuhrerului la Viena ºi declararea ofi-
cialã a þãrii sale natale parte din Rei-
chul German.

Ultimatumul URSS adresat Rom-
âniei ºi altã modificare de frontierã reali-

zatã fãrã prea mari eforturi. Franþa
ºi Marea Britanie se declarã în sta-
re de rãzboi cu Germania. Nu de
dragul României ºi nici al Polo-
niei, ci pentru cã odatã cu cãderea
Franþei, echilibrul continental de
putere, în chiar miezul Europei, fu-
sese brusc ºi masiv modificat în fa-
voarea Germaniei. Logica balanþei

de putere a împins inexorabil Marea Bri-
tanie spre rãzboi. Cel de al doilea rãzboi
mondial. Pe latura asiaticã a conflictului
se succed cu rapiditate atacul japonez
asupra bazei militare americane de la
Perl Harbor, acþiunile în forþã asupra
Chinei, Singapore, Malayesia, Hong
Kong. Restul e istorie.

Una nu tocmai obiºnuitã, pentru cã
rãzboiul a intrat pe o ramurã nu tocmai
fireascã, deschisã de decizia Germaniei
de a ”întoarce armele” împotriva
aliatului cu care pregãtise ºi realizase
primele faze ale asaltului asupra
Europei, URSS.

(continuare în pagina 3)

FOTBAL ªI CORUPÞIE

Procurorii, indulgenþi cu
foºtii ºefiaiFIFAºiUEFA

M
ult zgomot pentru destul de
puþin. Cel mai mediatizat
caz de corupþie la nivel înalt
din fotbal se apropie de un

verdict final. Michel Platini ºi Sepp
Blatter, doi dintre conducãtorii fotbalu-
lui mondial care au pãrãsit funcþiile prin
uºa din dos, nu vor ajunge în spatele gra-
tiilor. Parchetul elveþian a cerut o pede-
apsã de un an ºi opt luni de închisoare cu

suspendare împotriva lui Michel Platini,
fostul preºedinte al UEFA, ºi a fostului
preºedinte al FIFA, Sepp Blatter.

Tribunalul penal federal din Bellin-
zona va face publicã decizia pe 8 iulie în
acest caz care a pus capãt carierelor ce-
lor doi ºi în care, teoretic, ei riscã pânã la
cinci ani de închisoare.

OCTAVIAN DAN
(continuare în pagina 10)

Joe Biden ameninþã
companiile petroliere ºi
le cere sã-ºi facã datoria
patrioticã

Î
n perioada campaniei electorale din
2020, Joe Biden scria pe contul sãu
de Twitter cã “schimbãrile climatice
trebuie tratate ca o ameninþare exi-

stenþialã” ºi promitea cã, odatã
ajuns preºedinte, va opri sub-
venþiile pentru companiile pe-
troliere, va interzice deschide-
rea unor noi exploatãri petrolie-
re pe terenurile ºi în apele aflate
sub jurisdicþia guvernului fede-
ral ºi va trage la rãspundere di-
rectorii din industria petrolierã.

Acum Joe Biden a intrat în
panicã, alãturi de administraþia sa, ºi cau-
tã oriunde vinovaþi pentru preþurile re-
cord la benzinã ºi motorinã, mai puþin în
propria curte. Campania de cãutare a vi-
novaþilor include, de câteva zile, ºi ame-
ninþãri directe la adresa directorilor din
sectorul producþiei ºi rafinãrii petrolului.

Într-o scrisoare deschisã, Biden dã
vina pe “rãzboiul de agresiune al lui Pu-
tin” pentru creºterea preþului produselor
petroliere ºi le cere mãsuri rapide pentru
creºterea producþiei ºi scãderea preþuri-
lor. Dincolo de faptul cã autorul a uitat un
aspect deosebit de important, respectiv
cã nu este doar un simplu rãzboi de agre-

siune, ci unul neprovocat, scrisoare aratã
o rupere completã de realitate a admini-
straþiei Biden, o administraþie pentru
care afiºarea ostentativã a ignoranþei

pare un motiv de mîndrie.
“Cea mai malignã formã de

ignoranþã este refuzul încãpãþi-
nat ºi deliberat de a învãþa ceva,
este refuzul direct chiar de a re-
cunoaºte cã ceva existã”, a scris
recent Irina Slav, analist la Oil-
price.com, iar “acesta este felul
de ignoranþã arãtat atât de admi-
nistraþia Biden cât ºi de prietenii

din Uniunea Europeanã”.
Un exemplu edificator este oferit de

un director din sectorul energetic ameri-
can. “Când Casa Albã a început sã facã
apeluri cuprinsã de panicã, oficialii ad-
ministraþiei Biden au crezut cã producþia
de petrol prin fracturare hidraulicã poate
creºte puternic pe termen scurt, adicã
luni sau trimestre, ºi au fost ºocaþi sã
audã cã este ca ºi cum ai cere scoatere
sîngelui din piatrã, este aproape imposi-
bil”, a declarat Bob McNally, directorul
companiei de consultanþã Rapidan
Energy, pentru Financial Times.

(continuare în pagina 3)
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VIZITÃ ISTORICÃ LA KIEV

Klaus Iohannis propune
coridoare albastre în Marea
Neagrã, pentru transportul
cerealelor ucrainene

P
reºedintele Klaus Iohannis a
propus ieri, la Kiev, cu prilejul
vizitei comune pe care a efec-
tuat-o împreunã cu preºedintele

francez Emmanuel Macron, cancelarul
german – Olaf Scholz ºi premierul ita-
lian – Mario Draghi, constituirea unei
coaliþii de state care sã sprijine efortul

internaþional de creare a unor „coridoare
albastre” pentru transportul maritim, în
siguranþã, prin Marea Neagrã.

“Ne aflãm acum în punctul în care
Rusia a mai adãugat un instrument de
ºantaj printre acþiunile sale – cerealele.

GEORGE MARINESCU
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