
ACTUALITATE

SIF-urile duc Bursa 
la un maxim istoric
]03 Revenirea în ring a societăţilor de 
investiţii financiare (SIF) a adus indicelui 
lor, BET - Fi, un nou record al tuturor 
timpurilor. 

ANALIZA ZILEI

ABN Amro tulbură 
apele giganţilor

]16 Asediul de la ABN Amro a ajuns
 într-o nouă etapă, cea juridică. 
Bancherii sun nevoiţi acum să facă un 
pas înapoi şi să lase loc avocaţilor în 
cea mai mare tranzacţie bancară din 
lume.  Conducerea băncii olandeze a 
respins ieri oferta  de 24,5 mld. de dolari 
a consorţiului condus de Royal Bank of 
Scotland.

ENGLISH

NBR lowers the 
interest to 7.25%
]31 The central bank  lowered for the 
third consecutive time the monetary 
policy interest rate, from 7.50 percent 
to 7.25 percent, its main reason being 
the above-anticipations disinflation, 
whose on-going process is confirmed 
by macroeconomic indicators and 
continues stronger than in the previous 
forecast.

ADVERTISING

WPP se extinde  pe 
pia¡a media
]15 Mediaedge:cia (MEC), una dintre 
cele mai mari companii specializate in 
implementare media, parte a grupului 
WPP intrå pe pia¡a româneascå.
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] Vremea este caldă pentru această 
perioadă a anului.
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Reţeaua Rombiz 
ar putea fi vândutå
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EUROPA DE EST

Privatizarea Bulgartabac naşte 
acuzaţii de corupţie
]22 Angel Alexandrov, Inspectorul şef al Serviciului 
Naţional de Investigaţii din Bulgaria, este acuzat de corupţie 
de către CEO-ul Bulgartabac.

Wizz Air ţinteşte un milion de clien¡i

INTERVIU [ 20/21

Şeful Michelin România: „Productivitatea 
noastrå este la jumåtate fa¡å de cea din Vest”

Pia¡a suplimentelor alimentare, în cre¿tere cu 25%
delia.budurcå @standard.ro

PIAŢA suplimentelor alimentare 
va ajunge în acest an la 60 de 
milioane de euro, în cre¿tere cu 
25% fa¡å de anul trecut, a declarat 
ieri Horia Vâlcu, director general 
Walmark România. 

Compania cehå a lansat ieri pe 
pia¡a româneascå un produs desti-
nat îmbunåtå¡irii vie¡ii sexuale a cu-
plului, cu care vrea så ob¡inå, pînå 
la sfîr¿itul anului o cotå de 40% pe 
pia¡a specificå. “Permen are efect 
pe termen lung, ¿i nu concureazå 
direct cu renumita pastilå albastrå, 
Viagra”, explicå Vâlcu. Concurentul 
direct al acestui supliment este En-
tran, produs de Ozone Laboratories,  
¿i a fost lansat pe pia¡a româneascå 
acum un an ¿i jumåtate. Pe aceastå 
ni¿å, pia¡a este încå în formare ¿i nu 
depå¿e¿te 400.000 de euro, dar Vâl-

cu estimeazå o cre¿tere anualå de 
30 - 40%. Vor mai fi lansate, pânå 
la sfâr¿itul anului, un antidepresiv 
u¿or ¿i un produs pentru cre¿terea 
imunitå¡ii. Integrarea europeanå 
a adus o încetinire a cre¿terii în 
vânzårile de suplimente alimenta-
re, sus¡in reprezentan¡ii Walmark. 
Cåtålin Vicol, marketing manager 
Walmark spune cå acalmia poate 
fi explicatå prin tendin¡a distribu-
itorilor de a-¿i îmbunåtå¡i servicii-
le. Dacå înainte de integrare distri-
buitorii au sacrificat orice - inclu-
siv profitabilitatea - pentru a ob¡ine 
cote de pia¡å, acum încearcå så-¿i 
îmbunåtå¡eascå serviciile pentru a 
pregåti eventuale preluåri, a decla-
rat Cåtålin Vicol. 

OFICIALII  companiei 
estimeazå cå în acest an pe pia¡a 
româneascå a suplimentelor ali-
mentare ar putea intra încå 4 pînå 
la 7 jucåtori interna¡ionali, ceea 

ce va cre¿te competi¡ia. Un ro-
mân cheltuie anual pentru su-
plimente alimentare doar 
2,5 euro, de patru ori 
mai pu¡in decît cehii ¿i 
de peste zece ori mai 
pu¡in decît vest euro-
penii. 

Walmark

] Cu o cifrå de 
afaceri de 13 milioane 
de euro realizatå în 2005, 
Walmark de¡ine 25% din pia¡a 
suplimentelor alimentare. 

¥n 2006 cifra de afaceri a com-
paniei a fost de 70 de milioane de 
euro.   Principalii competitori sunt 
Pfizer, Europharm, BerlinChemie, 
GlaxoSmithKline, Zentiva, Sico-
med, Terapia, dar fiecare ni¿å de 
pia¡å are  al¡i competitori. Intratå 
pe pia¡a româneascå în 1997, com-
pania cehå este prezentå cu filia-

le proprii în 9 
state europene, ¿i 
exportå în 23 de state 
din întreaga lume. 

Compania de electricitate 
Luxten vrea să intre pe burså

senica.micu @standard.ro

Compania low-cost ungară Wizz 
Air va lansa, în octombrie, trei cur-
se aeriene noi spre Liverpool (Ma-
rea Britanie), Parma (Italia) şi Va-
lencia (Spania), pentru a ajunge 
anul viitor la un milion de pasage-
ri, a declarat ieri Nataşa Kazmer, di-
rectorul de rela¡ii Publice al com-
paniei. Pentru a-¿i spori numårul 
de clien¡i, compania mizeazå pe 
tarife foarte scåzute, pentru noi-
le destina¡ii preţul unui bilet fiind  
cuprins între 69 ¿i 133 lei.  

Pentru acest an, oficialii compa-
niei au declarat cå vor transporta 
500.000 de pasageri în ¿i din Româ-
nia. In prezent, Wizz Air opereazå 
de pe Aeroportul Båneasa ¿i cel din 
Târgu Mure¿, având zboruri cåtre 

cinci destina¡ii: Budapesta, Barce-
lona, Dortmund, Londra şi Roma.  
Wizz Air este al doilea operatorde 
profil, cu o cotă de piaţă de 27,3% 
¿i un grad de ocupare a curselor de 
circa 80%. Pe piaţă mai operează 
German Wings, divizia low cost a 
Lufthansa. 

În România, la ora actualå 
se înregistreazå un “boom” al 
vânzårilor de zboruri low-cost, 
în timp ce în alte state europene, 
aceste servicii au intrat pe pia¡å de 
foarte mult timp. Spre exemplu, 
SkyEurope, companie slovacă este 
prezentå în 19 ¡åri europene, prin-
tre care Italia, Germania, Spania. Si 
MyAir opereazå zboruri de pe aero-
porturi din Fran¡a sau Italia. Wizz 
Air a intrat în pia¡a aviaticå în 2004 
¿i concureazå cu companii în Unga-
ria, Cehia şi Polonia.
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AC¡IONARII Luxten Lighting Company din 
Timi¿oara,  producåtor de surse de luminå ¿i 
de aparate de måsurå, inten¡ioneazå ca pe 
termen mediu så listeze compania la bursa 
de valori, a declarat Monica Bucur, directorul 
economic al companiei, citatå de Mediafax. 

“Datorită faptului ca acţionarii majoritari 
sunt în marea lor parte şi acţionari fondatori, 
nu s-a pus în discuţie vânzarea afacerii. Ca stra-
tegie pe termen mediu, s-a agreat înså listarea 
la bursă a societăţii”, a spus Monica Bucur. 

Compania din Timi¿oara este controlatå 
mai multe persoane fizice, principalii ac¡ionari 
fiind Claudiu Niculae Rådulescu, cu 50,31% 
din capital, Ionel Pepenicå, cu 24,15%, ¿i Olim-
pia Moica, cu 21,19%. Ace¿tia au cumpårat în 
urmå cu trei ani pachetul majoritar de la fostul 
ac¡ionar Zoltan Boszormenyi, fondatorul com-
paniei ¿i pachetul de¡inut de un fond al AIG. 
În 2005, compania a raportat o cifră de aface-
ri de peste 100 de milioane de euro. 

LUXTEN Lighting î¿i desfå¿oarå în pre-
zent activitatea prin patru divizii: divizia de 
corpuri de iluminat (Luxten Bucure¿ti), divi-
zia de iluminat public (PLD), divizia de apa-

rate de måsurå (AEM Timi¿oara) ¿i divizia de 
furnizare a energiei electrice (ETD). Anul tre-
cut, Luxten Lighting a intrat ¿i pe pia¡a de 
produc¡ie de energie dupå ce a cumpårat 7 
microhidrocentrale pe râul Doftana. Compa-
nia este unul dintre principalii furnizori pen-
tru serviciul de iluminat public din Româ-
nia, dupå ce  a câ¿tigat licita¡iile organizate 
în  Bucure¿ti, Timi¿oara ¿i alte cîteva ora¿e 
mari. Cel mai important client pe aceastå 
pia¡å este Bucure¿tiul contractul încheiat cu 
responsabilii Capitalei fiind de 150 milioane 
de dolari. 

Principalii concuren¡i ai Luxten pe pia¡a 
corpurilor de iluminat sunt Phillips Elba 
Timi¿oara, Orion Lighting.  Reprezentan¡ii 

companiei sus¡in cå aceastå pia¡å es-
te estimatå la 70 milioane de euro, 
iar trendul este unul ascendent, di-
rect propor¡ional  cu cre¿terea pie¡ei 
construc¡iilor. Pe pia¡a de electricitate 
din România sunt 9 mari producåtori, 
to¡i cu capital majoritar de stat, 8 distri-
buitori, din care doi controla¡i de Enel, 
unul de CEZ, unul de E.ON ¿i 4 de cåtre 
statul român, ¿i 102 furnizori priva¡i. Pe 
pia¡a din Ungaria, produc¡ia este în mare 
parte privatizatå, doar douå din 12 com-
panii mai sunt de¡inute de statul maghi-
ar. Celalalte 10 sunt de¡inute de compa-
nii precum Tractebel, RWE, AES, ATEL, 
EdF, Croesus, E.ON.

ramona.asiminei @standard.ro

NICOLAS Sarkozy, candidatul 
dreptei a câştigat alegerile 
prezindeţiale din Franţa cu 
53,1% din voturi, în timp ce 
contracandidata sa, socialista 
Segolene Royal, a obţinut 46,2% 
din voturi.

Alegerea lui Sarkozy nu a a influ-
enţat puternic bursa din Paris, ast-
fel că indicele CAC-40, care arată 
evoluţia blue-chips incluse în indi-
ce (cele mai lichide titluri), a ajuns 
la 6.071,40 de puncte, în creştere cu 
0,04%. Pe parcursul zilei, indicele 
era în urcare cu 0,2%. 

În urmă cu o lună, investitorii în 
acţiunile companiilor incluse în in-
dice au afirmat că vor saluta victo-
ria lui Sarkozy, apreciat pentru ori-

entarea sa către o economie libera-
lă şi pentru deschiderea către refor-
marea pieţei muncii.

Sarkozy a declarat, la sfârşitul 
lunii aprilie, că euro este prea pu-
ternic, dar unii analişti cred că vic-
toria sa poate contribui la aprecie-
rea monedei unice europene. Pe pi-
aţa valutară europeană, volumul 
tranzacţiilor a fost scăzut, iar victo-
ria lui Sarkozy nu a avut un impact 
puternic asupra euro. După alege-

rile din Franţa, euro a crescut cu 
1.3615 puncte faţă de dolar. 

Consiliile de politică monetară 
ale Rezervei Federale din SUA, Ban-
cii Centrale Europene şi Bancii An-
gliei se vor întruni în această săptă-
mână pentru a discuta nivelul do-
bânzilor, iar traderii urmăresc cu 
atenţie situaţia de pe pieţele finan-
ciare internaţionale.

POLITIC ] 18

Pieţele financiare l-au salutat pe Nicolas Sarkozy

Erste Bank 
se va lista 
la Bucureşti

] www.standard.ro
află mai mult...

] www.standard.ro
află mai mult...

Andreas Treichl, preşedinte şi CEO Erste Bank Austria, declară că 
este mulţumit cu mărimea pachetului deţinut la BCR
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Isărescu: Situaţia actuală a 
consumului este periculoasă 

INTERNAŢIONAL

Oferta lui Murdoch, la mâna 
familiei Bancroft
]24 Refuzul Dow Jones & Co de a accepta oferta 
nesolicitatå de 5 miliarde dolari, îl forţează pe 
Rupert Murdoch să-şi reconsidere oferta. 
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OFICIALII Erste Bank au discutat 
cu cei ai Bursei de Valori Bucureşti 
(BVB)  posibilitatea listării băncii. 
Analiştii cred că listarea BCR va 
avea puţine şanse de a se mai 
realiza..

Reprezentanţii acţionarului ma-
joritar al Băncii Comerciale Româ-
ne (BCR), Erste Bank, au înteţit con-
tactele cu cei ai Bursei de Valori Bu-
cureşti (BVB), în vederea listării Er-
ste la Bucureşti până la sfârşitul 
acestui an. „Vom face 
toate eforturile să lis-
tăm Erste Bank, pen-
tru a respecta promi-
siunea dată angajaţi-
lor BCR care au prefe-
rat să-şi schimbe ac-
ţiunile acesteia cu ti-
tluri Erste“, a decla-
rat purtătorul de cu-
vânt al băncii austriece, Ionuţ Sta-
nimir.

Stere Farmache, directorul ge-
neral al BVB, spune că listarea Er-
ste la Bucureşti depinde şi de inte-
roperabilitatea Depozitarului Cen-
tral român cu omologii săi europe-
ni, dat fiind că banca austriacă es-
te listată şi la bursele din Viena şi 
Praga. Farmache spune că Depozi-
tarul român va fi gata la timp. În 
plus, „fiind deja o societate deschi-
să, Erste nu are nevoie să lanseze o 
ofertă publică de titluri în România 

pentru a fi listată la BVB“,  a adău-
gat directorul BVB. Pe piaţă au cir-
culat informaţii potrivit cărora Er-
ste se va lista la BVB prin interme-
diul certificatelor de depozit emise 
în contul unor acţiuni deja emise, 
dar Farmeche spune că „nu s-a dis-
cutat despre certificate“.

După ce a reuşit, în noiembrie 
2006, să preia 7,2% din acţiunile 
BCR de la salariaţii acesteia, Erste 
a ajuns la o deţinere de 69,11%. Pen-
tru a lua singuri deciziile strategice 
în privinţa BCR, austriecii au nevo-
ie de 75% din voturi. SIF-urile de-
ţin 30%. În prezent, austriecilor le 
este suficient să convingă numai o 

SIF să-şi vândă acţi-
unile. „Suntem mul-
ţumiţi cu cota de 
aproape 70% pe ca-
re o deţinem. Vom 
vedea ce se va în-
tâmpla pe viitor”, a 
declarat recent An-
dreas Treichl, preşe-
dintele Erste.

Analiştii sunt de părere că prin 
listarea Erste se evită listarea BCR, 
prevăzută în contractul de privati-
zare ca opţiune de ieşire din acţi-
onariatul BCR a SIF-urilor. „Dacă 
ar fi listat BCR ar fi mult mai bi-
ne, pentru că sunt mulţi investito-
ri străini care vor acţiuni la bănci-
le din România, astfel că lichidita-
tea bursei ar fi crescut simţitor. In-
vestitorii străini nu vor veni în Ro-
mânia să cumpere acţiuni Erste”, 
a spus Iulian Panait, preşedintele 
KTD Invest. 

Miză

] Pentru a lua singuri 
deciziile strategice în 
privinţa BCR, austriecii 
au nevoie de 75% din 
voturi


