13 octombrie 2011
Comunicat de Presă
Asociația Brokerilor își exprimă îngrijorarea profundă față de poziția adoptată de
Directorul General al Bursei de Valori București, domnul Valentin Ionescu, față de oferta
publică pe care o va derula Statul Român pentru vânzarea a 15% din acțiunile
Transelectrica.
Considerăm că afirmațiile făcute de domnul Ionescu, în cadrul unui eveniment public,
contravin eticii poziției pe care domnia sa o ocupă în acest moment, putând ușor fi
catalogate drept strategie de investiții. Afirmații precum ”Când vrei să vinzi un activ,
trebuie sa ții cont că investitorii vor un discount, mai ales când există deja un preț de
referință, cum este prețul de pe Bursă în cazul acțiunilor Transelectrica și Transgaz. Un
discount este recomandabil", făcute de domnul Ionescu, la Romanian Financiar Forum,
pot fi extrem de periculoase.
Este foarte adevărat că reprezentanții Statului Român ar trebui să învețe din eșecul
ofertei publice de la Petrom, dat ca exemplu de Directorul General al Bursei de Valori
București. Dar aceste ”sfaturi” se acordă într-o cu totul altă manieră. În ultima perioadă,
Piata de Capital a salutat inițiativele Guvernului României de a aduce noi pachete de
acțiuni la cota Bursei, fie prin suplimentarea free-float-ului companiilor deja cotate, fie
prin listarea de noi companii. Înainte de începerea ofertei de la Petrom, domnul Ionescu
aprecia inițiativa drept un stimul pentru celelalte companii private de a se lista. Este
pentru prima dată, însă, când directorul general face recomandări de preț.
Potrivit articolului 250 (2) din Legea pieței de capital, ”Persoanele care produc sau
distribuie studii privind instrumente financiare sau emitenţii de instrumente financiare,
precum şi persoanele care produc sau diseminează alte informaţii prin care recomandă
sau sugerează strategii de investiţii utilizând mijloace de informare în masă trebuie să
se asigure că astfel de informaţii sunt corect prezentate. Aceste persoane vor indica
natura interesului lor sau eventualele conflicte de interese care privesc instrumentele
financiare pentru care se fac acele studii.”
Dată fiind poziția din care Directorul General se adresează auditoriului, trebuie subliniat
faptul că astfel de afirmații ar putea fi înțelese drept recomandări de investiții și nu drept
dorințe sau speranțe ale vorbitorului.
Reafirmându-ne profunda îngrijorare față de atitundinea directorului general al Bursei
de Valori București, sperăm ca aceasta să rămână un caz izolat.
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