Borcea şi-a luat adio de la Dinamo. "Au fost cei mai frumoşi ani din viaţa mea,
chiar dacă au adus probleme şi by-pass-uri"
16.07.2012 SURSA: MEDIAFAX
Preşedintele executiv al FC Dinamo, Cristian Borcea, a declarat, luni, într-o conferinţă de presă, în cadrul căreia şi-a
anunţat plecarea de la gruparea bucureşteană, că cei 17 ani în care a fost acţionar au fost cei mai frumoşi din viaţa
sa, chiar dacă stresul i-a creat multe probleme de sănătate.

"Atâta timp cât voi exista, voi căuta să fac cât mai mult bine pentru Dinamo. Au fost cei mai frumoşi ani din
viaţa mea, chiar dacă au adus probleme şi by-pass-uri. Le mulţumesc tuturor acţionarilor cu care am lucrat,
Bagher, Becali, Cohn, Turcu, alături de care am dus multe războaie împreună. Mi-aş dori din tot sufletul ca
Dinamo să reuşească ce nu am reuşit eu în anii ăştia, să intre în grupele Ligii Campionilor. Este ceea ce îşi
doreşte orice dinamovist, să jucăm şi noi în Liga Campionilor", a spus Borcea, care a precizat că se bucură că a
renunţat la orgolii şi a fost de acord cu păstrarea italianului Dario Bonetti pe banca tehnică a echipei.
Cristian Borcea a afirmat că nu va mai investi la o altă echipă din România şi a precizat că va reveni în acţionariatul
clubului Dinamo doar dacă sănătatea i-o va permite. "Este o decizie foarte grea să mă despart după atâta timp de
Dinamo. Dinamo va rămâne toată viaţa în sufletul meu. Pentru mine e Dinamo sau nimic, nu mă veţi vedea la o
altă echipă. Au fost cuvinte regretabile pe care i le-am spus lui Dragoş Săvulescu, dar îi mulţumesc că ne-am
înţeles până la urmă. Decizia este încheiată, definitivă şi irevocabilă. Când mă voi simţi apt psihic şi medical,
sper cât mai târziu, mă voi gândi să mă întorc la Dinamo. Acţiunile sunt acum în posesia domnilor Badea
şi Săvulescu. De acum înainte mă voi ocupa de sănătate şi în plus am preluat o societate foarte mare cu
3.000 de angajaţi. În plus, voi veni la meciurile lui Dinamo", a subliniat Borcea.
Întrebat ce l-a făcut să renunţe la acţiunile deţinute, Borcea a răspuns: "Stresul şi implicarea din ultimii ani. Ce alt
motiv mai mare decât să-ţi scoată inima, să ţi-o pună deoparte şi apoi să ţi-o pună la loc? Nu am făcut calcule cât
am investit la Dinamo, am mers pe premisa că în viaţă trebuie să existe un stop. După pierderea campionatului
cu Unirea Urziceni, care a fost cea mai neagră zi din viaţa mea, 90 la sută din nopţi le dorm doar cu
medicamente. Aveam o perspectivă foarte frumoasă atunci, dar ceea ce s-a întâmplat ne-a afectat pe toţi.
În ultimii trei ani am decis să fac pasul înapoi, apoi în iarnă am hotărât să continuăm, dar a venit acea problemă de
sănătate şi mi-am dat seama că asta e cea mai importantă în viaţă. În plus, eu nu pot să fac lucrurile pe jumătate".
Cristian Borcea a precizat că şi-a vândut acţiunile către Dragoş Săvulescu. "Am căzut de acord pentru a ceda
acţiunile pe care le am la Dinamo şi îi mulţumesc mult lui Dragoş că m-a înţeles. Nu am mai putut continua. Au
fost 17 ani cu momente plăcute mai multe decât cele neplăcute. Nea Cornel Dinu m-a adus la Dinamo când era
pe locul 12 şi au fost momente la început când Dinamo era la un pas de desfiinţare. Dacă nu era un om ca
el, Dinamo ar fi avut soarta unor echipe care s-au desfiinţat. Dacă nu era domnul Cohn, nu am fi dat foc

tribunei în Ghencea, de la dânsul am luat cartoanele. Toţi colaboratorii mei au fost importanţi pentru rezultate, dar
cel mai important a fost Cornel Dinu, care a fost şi preşedinte şi antrenor şi frate pentru noi", a explicat Borcea.
Preşedintele executiv al FC Dinamo a menţionat că atacantul Marius Niculae a părăsit gruparea bucureşteană după
ce în sezonul trecut a fost acuzat de către fani că ar fi vândut meciul cu Steaua. "Marius Niculae nu a plecat la
Vaslui pentru că am plecat eu de la Dinamo. L-a durut foarte tare faptul că a fost făcut trădător după meciul
cu Steaua şi a anunţat că vrea să plece la o echipă din afară. Eu nu ştiam că se duce la Vaslui. Aş vrea să
nu se facă nicio legătură între mine şi Marius Niculae", a adăugat Borcea.
Preşedintele Consiliului de Administraţie al FC Dinamo, Nicolae Badea, a dezvăluit că Borcea dorea să iasă din
acţionariat încă de acum trei ani. "Au fost multe momente dificile, dar a existat şi balsamul care a compensat,
satisfacţia rezultatelor sportive care ne-au făcut să continuăm. Apoi a venit decizia lui obiectivă de a ieşi din
structura acţionariatului care a început acum trei ani. În iarnă am avut o discuţie în urma căreia am decis să
rămână. E o perioadă îndelungată şi toate lucrurile din ultima vreme au dus la decizia lui de retragere din
structura acţionariatului FC Dinamo. Borcea îşi va încheia mandatul de preşedinte executiv la 30
septembrie, până atunci păstrându-şi funcţia", a spus Badea.
Nicolae Badea a precizat că FC Dinamo a plătit suma de două milioane de euro pentru achiziţionarea bazei
sportive de la Săftica. "Recent am încheiat o tranzacţie de două milioane de euro prin achiziţionarea bazei
Săftica, unde avem un proiect de dus la capăt. Această bază face parte din istoria clubului Dinamo", a
completat Badea.
Preşedintele delegat al FC Dinamo, Dragoş Săvulescu, a dezvăluit că a preluat acţiunile de la Cristian Borcea, însă
acestea urmează să fie direcţionate către preşedintele Nicolae Badea. "Eu am fost adus la Dinamo de Cristi Borcea
în perioada în care eram foarte apropiaţi, apoi a fost o perioadă de absenţă a mea şi nişte tensiuni şi îmi prezint
scuze pentru acele replici. Retragerea lui Cristi Borcea nu are nicio legătură cu tensiunea depăşită dintre
noi. Am închis această tranzacţie, am văzut că au apărut şi preţuri. Sunt exagerări, nu e vorba nici de un
milion de euro, nici de şapte, cifra se află undeva într-o zonă mediană. E vorba de nişte creanţe şi ţin să-i
mulţumesc lui Cristi Borcea că a dat dovadă de flexibilitate şi printr-o formă de compensare, am încheiat această
tranzacţie. Am preluat aceste acţiuni, pe care urmează să le îndrept către domnul Badea, aşa cum s-a întâmplat şi
în cazul domnului Turcu. Acum suntem în situaţia de două persoane, sper că nu suntem în situaţia celor zece negri
mititei, deşi aşa pare până acum. Vom discuta în ce măsură se va impune cooptarea unui terţ", a explicat
Săvulescu.
Întrebat dacă se impune venirea unui alt acţionar în cadrul FC Dinamo, Săvulescu a răspuns: "Se poate continua în
asemenea formulă. Nu e stringentă aducerea unui acţionar, dar dacă vom găsi unul sau mai mulţi, vom analiza.
Asta doar în cazul în care ne poate ajuta în viitor. Vom lua o decizie pentru binele lui Dinamo. Negoiţă este
sponsor la Dinamo de mult timp, e un apropiat al clubului. Vom analiza dacă va o exista o hotărâre a sa în
acest sens".
La conferinţa de presă a asistat şi omul de afaceri şi producătorul Bobby Păunescu, care înaintea debutului
acesteia a discutat cu Borcea şi Săvulescu.
De asemenea, în timpul conferinţei de presă au rulat pe două televizoare imagini cu Borcea în perioada petrecută
la Dinamo, timp în care s-au cucerit patru campionate, şase cupe şi două supercupe.

Petrom vinde subsidiara Petrom LPG catre Crimbo Gas International
Vineri, 29 iunie 2012 SURSA:

HOTNEWS.RO

Petrom, cel mai mare producator de titei si gaze din sud-estul Europei, a vandut participatia
de 99,99% in subsidiara Petrom LPG SA catre Crimbo Gas International, a anuntat vineri
compania. Decizia luata de catre Consiliul de Supraveghere al Petrom corespunde strategiei
Petrom si a Grupului OMV de optimizare a portofoliului de R&M. Partile au agreat
confidentialitatea valorii tranzactiei. Finalizarea tranzactiei este conditionata de aprobarea
prealabila a Consiliul Concurentei.

"Subsidiara Petrom LPG gestioneaza un numar ridicat de clienti mici si, prin urmare, este o
activitate cu un grad ridicat de complexitate. Complexitatea acestei activitati secundare nu este in
concordanta cu strategia noastra. De aceea, in urma procesului de optimizare a portofoliului, am
decis sa reducem complexitatea prin vanzarea acestei afaceri catre o companie specializata,
pentru care imbutelierea si distributia reprezinta activitate principala", a declarat Neil Anthony
Morgan, membru al Directoratului Petrom, responsabil pentru activitatea de Rafinare si
Marketing.
Activitatea Petrom LPG include imbutelierea de GPL (in fabricile de imbuteliere de la Negoiesti si
Timisoara), precum si distributia de butelii in intreaga tara, vanzarea si distribuirea de propan,
vanzarea si distribuirea de GPL auto si activitati de comert cu ridicata.
Prin aceasta tranzactie Petrom iese de pe piata imbutelierii si distributiei, insa va continua sa
produca GPL si sa comercializeze butelii si GPL auto prin intermediul benzinariilor. Astfel, Petrom
va continua sa furnizeze GPL de la rafinaria sa catre compania care face obiectul tranzactiei
raportate iar aceasta va furniza butelii si GPL auto catre OMV Petrom Marketing SRL.
In prezent, Petrom LPG are circa 260 de angajati. Aceasta tranzactie nu are un impact material
asupra situatiei financiare a Petrom (i.e. se situeaza sub pragul de 10% din valoarea totala a
activelor Petrom, respectiv din valoarea cifrei de afaceri nete a companiei in 2011).
Petrom este cel mai mare grup petrolier din Europa de Sud-est, cu activitati in sectoarele
Explorare si Productie, Gaze si Energie, Rafinare si Marketing. Grupul si-a consolidat pozitia pe
piata petroliera din Europa de Sud-Est in urma unui amplu proces de modernizare si eficientizare,
pentru a carui implementare au fost realizate investitii de peste 7,7 miliarde de euro in ultimii
sapte ani.
Grupul exploateaza in Romania si Kazahstan rezerve dovedite de petrol si gaze estimate la 812
milioane de barili echivalent petrol (in Romania 786 milioane barili echivalent petrol) si are o
capacitate nominala anuala de rafinare de 4,5 milioane tone la sfarsitul anului 2011.

Petrom vinde subsidiara Petrom LPG SA către Crimbo Gas International
Vineri, 29 Iunie 2012 SURSA:

ZIARUL CAPITAL

Petrom va ieşi de pe piaţa îmbutelierii şi distribuţiei de GPL prin vânzarea participaţiei de 99,99%
în subsidiara Petrom LPG SA către Crimbo Gas International, potrivit unui comunicat al companiei,
remis, vineri, AGERPRES.

Petrom va continua să producă GPL şi să comercializeze butelii şi GPL auto prin intermediul
benzinăriilor. Compania va furniza, în continuare, GPL de la rafinăria sa către compania care face
obiectul tranzacţiei menţionate iar aceasta va furniza butelii şi GPL auto către OMV Petrom
Marketing SRL.
'Subsidiara Petrom LPG gestionează un număr ridicat de clienţi mici şi, prin urmare, este o
activitate cu un grad ridicat de complexitate. Complexitatea acestei activităţi secundare nu este în
concordanţă cu strategia noastră. De aceea, în urma procesului de optimizare a portofoliului, am
decis să reducem complexitatea prin vânzarea acestei afaceri către o companie specializată,
pentru care îmbutelierea şi distribuţia reprezintă activitate principală', a arătat Neil Anthony
Morgan, membru al Directoratului Petrom, responsabil pentru activitatea de Rafinare si
Marketing.
Activitatea Petrom LPG include îmbutelierea de GPL (în fabricile de îmbuteliere de la Negoieşti şi
Timişoara), precum şi distribuţia de butelii în întreaga ţară, vânzarea şi distribuirea de propan,
vânzarea şi distribuirea de GPL auto şi activităţi de comerţ cu ridicata.
În prezent, Petrom LPG are circa 260 de angajaţi.
'Această tranzacţie nu are un impact material asupra situaţiei financiare a Petrom (se situează sub
pragul de 10% din valoarea totală a activelor Petrom, respectiv din valoarea cifrei de afaceri nete a
companiei în 2011)', se mai arată în comunicatul citat.
Finalizarea tranzacţiei este condiţionată de aprobarea prealabilă a Consiliul Concurenţei.
Petrom este cel mai mare grup petrolier din Europa de Sud-Est, cu activităţi în sectoarele
Explorare şi Producţie, Gaze şi Energie, Rafinare şi Marketing. Grupul şi-a consolidat poziţia pe
piaţa petrolieră din Europa de Sud-Est în urma unui amplu proces de modernizare şi eficientizare,
pentru a cărui implementare au fost realizate investiţii de peste 7,7 miliarde de euro în ultimii
şapte ani.
Grupul exploatează în România şi Kazahstan rezerve dovedite de petrol şi gaze estimate la 812
milioane de barili echivalent petrol (în România 786 milioane barili echivalent petrol) şi are o
capacitate nominală anuală de rafinare de 4,5 milioane tone la sfârşitul anului 2011.

Petrom a vândut subsidiara Petrom LPG companiei Crimbo Gas

29.06.2012 SURSA: GANDUL.INFO.RO

OMV Petrom a vândut subsidiara Petrom LPG companiei Crimbo Gas International, ieşind astfel de pe piaţa
îmbutelierii şi distribuţiei de GPL, a anunţat vineri producătorul de ţiţei şi gaze, fără să precizeze valoarea
tranzacţiei.
"Decizia luată de către Consiliul de Supraveghere al Petrom corespunde strategiei Petrom şi a Grupului OMV de
optimizare a portofoliului de R&M în vederea îmbunătăţirii eficienţei. Părţile au agreat confidenţialitatea valorii
tranzacţiei. Finalizarea acesteia este condiţionată de aprobarea prealabilă a Consiliul Concurenţei", arată Petrom,
într-un comunicat.
Neil Anthony Morgan, membru al Directoratului Petrom, responsabil pentru activitatea de rafinare şi marketing, a
declarat că Petrom LPG gestionează un număr ridicat de clienţi mici, având deci un grad ridicat de complexitate.
"Complexitatea acestei activităţi secundare nu este în concordanţă cu strategia noastră. De aceea, în urma
procesului de optimizare a portofoliului, am decis să reducem complexitatea prin vânzarea acestei afaceri către o
companie specializată, pentru care îmbutelierea şi distribuţia reprezinta activitate principală", a spus el.
Activitatea Petrom LPG include îmbutelierea de GPL, în fabricile de îmbuteliere de la Negoieşti şi Timişoara,
precum şi distribuţia de butelii în întreaga ţară, vânzarea şi distribuirea de propan, vânzarea şi distribuirea de GPL
auto şi activităţi de comert cu ridicata.
Prin aceasta tranzacţie Petrom iese de pe piaţa îmbutelierii şi distribuţiei, însă va continua să producă GPL şi să
comercializeze butelii şi GPL auto prin intermediul benzinăriilor. Astfel, Petrom va continua să furnizeze GPL de la
rafinăria Petrobrazi către compania cedată, iar aceasta va furniza butelii şi GPL auto către OMV Petrom Marketing
SRL.
Petrom avea 99,99% din Petrom LPG SA, companie cu circa 260 de angajaţi.
"Această tranzacţie nu are un impact material asupra situaţiei financiare a Petrom (se situează sub pragul de 10%
din valoarea totală a activelor Petrom, respectiv din valoarea cifrei de afaceri nete a companiei în 2011)", notează
compania

Subsidiara Petrom LPG a ajuns în portofoliul companiei Crimbo Gas, înfiinţată
de Cristi Borcea
OMV Petrom a vândut subsidiara Petrom LPG companiei Crimbo Gas International, ieşind astfel de pe piaţa
îmbutelierii şi distribuţiei de GPL, a anunţat vineri producătorul de ţiţei şi gaze, fără să precizeze valoarea
tranzacţiei.

29 Iunie, 10:24 SURSA: TVR.INFO.RO

OMV Petrom a vândut subsidiara Petrom LPG companiei Crimbo Gas International, ieşind astfel de pe piaţa
îmbutelierii şi distribuţiei de GPL, a anunţat vineri producătorul de ţiţei şi gaze, fără să precizeze valoarea
tranzacţiei.
Decizia luată de către Consiliul de Supraveghere al Petrom corespunde strategiei Petrom şi a Grupului OMV de
optimizare a portofoliului de R&M în vederea îmbunătăţirii eficienţei, potrivit Mediafax.
“Părţile au agreat confidenţialitatea valorii tranzacţiei. Finalizarea acesteia este condiţionată de aprobarea
prealabilă a Consiliul Concurenţei", arată Petrom, într-un comunicat.
Neil Anthony Morgan, membru al Directoratului Petrom, responsabil pentru activitatea de rafinare şi marketing, a
declarat că Petrom LPG gestionează un număr ridicat de clienţi mici, având deci un grad ridicat de complexitate.
"Complexitatea acestei activităţi secundare nu este în concordanţă cu strategia noastră. De aceea, în urma
procesului de optimizare a portofoliului, am decis să reducem complexitatea prin vânzarea acestei afaceri către o
companie specializată, pentru care îmbutelierea şi distribuţia reprezinta activitate principală", a spus el.
Petrom nu va mai vinde GPL decât în benzinării
Activitatea Petrom LPG include îmbutelierea de GPL, în fabricile de îmbuteliere de la Negoieşti şi Timişoara,
precum şi distribuţia de butelii în întreaga ţară, vânzarea şi distribuirea de propan, vânzarea şi distribuirea de GPL
auto şi activităţi de comert cu ridicata.
Prin aceasta tranzacţie Petrom iese de pe piaţa îmbutelierii şi distribuţiei, însă va continua să producă GPL şi să
comercializeze butelii şi GPL auto prin intermediul benzinăriilor.
Astfel, Petrom va continua să furnizeze GPL de la rafinăria Petrobrazi către compania cedată, iar aceasta va furniza
butelii şi GPL auto către OMV Petrom Marketing SRL.
Petrom avea 99,99% din Petrom LPG SA, companie cu circa 260 de angajaţi.
"Această tranzacţie nu are un impact material asupra situaţiei financiare a Petrom (se situează sub pragul de 10%
din valoarea totală a activelor Petrom, respectiv din valoarea cifrei de afaceri nete a companiei în 2011)", notează
compania.
Borcea deţine firma Crimbo Gas
SC Crimbo Gas 2000 SRL (Ilfov), SC Auto Gaz Trading SRL Constanţa şi SC Crimbo Gas International SRL (Ilfov) sunt
firme înfiinţate de preşedintele executiv al clubului de fotbal Dinamo, Cristi Borcea, care deţine şi peste 150 de
statii de comercializare cu autogaz.
De fapt, grupul olandez SHV Gas a preluat în 2008 Crimbo Gas International, dar datele actuale ale Registrului
Comerţului arată că asociaţii Crimbo Gas International SRL sunt Elena Borcea, mama oficialului dinamovist, cu 50%
din părţile sociale, şi Corneliu George Gădoiu, partener de afaceri al acestuia pentru diferenţa de 50%.

Firma Crimbo Gas International face parte din Crimbo Group, iar tipul de activitate al firmei -conform clasificarii
CAEN- este acela de comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi al produselor derivate.

Petrom a ieşit de pe piaţa îmbutelierii şi distribuţiei de GPL. A vândut subsidiara
Petrom LPG companiei Crimbo Gas
29 Iunie, 10:24 SURSA: MEDIAFAX
OMV Petrom a vândut subsidiara Petrom LPG companiei Crimbo Gas International, ieşind astfel de pe piaţa
îmbutelierii şi distribuţiei de GPL, a anunţat vineri producătorul de ţiţei şi gaze, fără să precizeze valoarea
tranzacţiei.

"Decizia luată de către Consiliul de Supraveghere al Petrom corespunde strategiei Petrom şi a Grupului OMV de
optimizare a portofoliului de R&M în vederea îmbunătăţirii eficienţei. Părţile au agreat confidenţialitatea valorii
tranzacţiei. Finalizarea acesteia este condiţionată de aprobarea prealabilă a Consiliul Concurenţei", arată Petrom,
într-un comunicat.
Până în 2008 Crimbo Gas International a fost controlată de Cristi Borcea, preşedintele executiv şi acţionar al FC
Dinamo. Grupul olandez SHV Gas a preluat atunci Crimbo Gas, dar a anunţat ulterior că se va retrage de pe piaţa
românească, iar datele actuale ale Registrului Comerţului arată că asociaţii Crimbo Gas International SRL sunt
Elena Borcea, mama oficialului dinamovist, cu 50% din părţile sociale, şi Corneliu George Gădoiu, partener de
afaceri al acestuia (diferenţa de 50%).
Neil Anthony Morgan, membru al Directoratului Petrom, responsabil pentru activitatea de rafinare şi marketing, a
declarat că Petrom LPG gestionează un număr ridicat de clienţi mici, având deci un grad ridicat de complexitate.
"Complexitatea acestei activităţi secundare nu este în concordanţă cu strategia noastră. De aceea, în urma
procesului de optimizare a portofoliului, am decis să reducem complexitatea prin vânzarea acestei afaceri către o
companie specializată, pentru care îmbutelierea şi distribuţia reprezinta activitate principală", a spus el.
Activitatea Petrom LPG include îmbutelierea de GPL, în fabricile de îmbuteliere de la Negoieşti şi Timişoara,
precum şi distribuţia de butelii în întreaga ţară, vânzarea şi distribuirea de propan, vânzarea şi distribuirea de GPL
auto şi activităţi de comert cu ridicata.
Prin aceasta tranzacţie Petrom iese de pe piaţa îmbutelierii şi distribuţiei, însă va continua să producă GPL şi să
comercializeze butelii şi GPL auto prin intermediul benzinăriilor. Astfel, Petrom va continua să furnizeze GPL de la
rafinăria Petrobrazi către compania cedată, iar aceasta va furniza butelii şi GPL auto către OMV Petrom Marketing
SRL.

Petrom avea 99,99% din Petrom LPG SA, companie cu circa 260 de angajaţi.
"Această tranzacţie nu are un impact material asupra situaţiei financiare a Petrom (se situează sub pragul de 10%
din valoarea totală a activelor Petrom, respectiv din valoarea cifrei de afaceri nete a companiei în 2011)", notează
compania.
Petrom face parte din grupul austriac OMV

Petrom vinde subsidiara Petrom LPG SA către Crimbo Gas International
29.06.2012 SURSA: ZIARUL BURSA
Petrom a vândut participaţia de 99,99% în subsidiara Petrom LPG SA către Crimbo Gas International, conform unui
comunicat
remis
astăzi
Bursei
de
Valori
Bucureşti(BVB).
Decizia luată de către Consiliul de Supraveghere al Petrom corespunde strategiei Petrom şi a Grupului OMV de
optimizare a portofoliului de Rafinare şi Marketing în vederea îmbunătăţirii eficienţei, pentru a contribui astfel la
performanţa durabilă necesară creşterii, se arată în comunicat. Comunicatul mai precizează că părţile au agreat
confidenţialitatea
valorii
tranzacţiei.
Finalizarea
tranzacţiei
este
condiţionată
de
aprobarea
prealabilă
a
Consiliul
Concurenţei.
Prin această tranzacţie Petrom iese de pe piaţa îmbutelierii si distribuţiei, însă va continua să producă GPL şi să
comercializeze butelii şi GPL auto prin intermediul benzinăriilor, mai precizează comunicatul.

Euronet Worldwide a cumparat PayNet Romania
07 Dec. 2011 SURSA:

MANAGER.RO

Intermediarul de plati si tranzactii electronice Euronet Worldwide a cumparat PayNet
Romania, firma care ofera servicii integrate de outsourcing ATM, procesare de carduri si
servicii
POS
pentru
comercianti.
Valoarea tranzactiei nu a fost dezvaluita.
Cu 44 de angajati, PayNet opereaza 720 de bancomate si 1.700 de terminale POS in Romania.
Firma proceseaza aproximativ 15 milioane de tranzactii in fiecare an si este certificata ca furnizor
de servicii VISA si MasterCard. Printre clientii PayNet se numara 13 banci si cinci institutii nonfinanciare.
Potrivit Euronet Worldwide, achizitia PayNet Romania va genera venituri de 3 milioane de dolari in
primul an.
Compania americana are circa 2.700 de angajati si venituri anuale de peste un miliard de dolari.

Euronet a mai cumparat in Romania in 2007 subsidiara locala a grupului german Brodos,
specializata in procesarea electronica a reincarcarii cartelelor preplatite pentru telefonia mobila.

Americanii de la Euronet au ieşit iar la cumpărături în România: au achiziţionat
Paynet
6 dec 2011 SURSA: ZIARUL FINANCIAR

“Suntem încrezători că putem să ajutăm noii noştri clienţi să-şi extindă afacerile prin portofoliul
nostru de servicii cu valoare adăugată împreună cu accesul la reţeaua noastră independentă de
ATM-uri, care are puncte de prezenţă în locaţii favorabile din România”, a declarat Kevin
Caponecchi (foto), preşedinte al Euronet Worldwide.

"Suntem încrezători că putem să ajutăm noii noştri clienţi să-şi extindă afacerile prin
portofoliul nostru de servicii cu valoare adăugată împreună cu accesul la reţeaua noastră
independentă de ATM-uri, care are puncte de prezenţă în locaţii favorabile din România", a
declarat Kevin Caponecchi (foto), preşedinte al Euronet Worldwide.
Compania americană Euronet Worldwide a achiziţionat compania Smart PayNetwork S.A. (PayNet),
un furnizor de servicii de outsourcing, emitere de carduri şi soluţii service pentru POS-urile
instalate la comercianţi, cu afaceri de aproape 3 mil. euro în 2010. Euronet a mai cumpărat în
România în 2007 subsidiara locală a grupului german Brodos, care era specializată în procesarea
electronică a reîncărcării cartelelor preplătite pentru telefonia mobilă.
Paynet avea 44 de angajaţi şi operează o reţea de 170 de ATM-uri şi de 1.700 de terminale POS şi
administrează aproximativ 540.000 de carduri. PayNet procesează anual aproximativ 15 milioane
de tranzacţii cu cardul şi este un furnizor autorizat de servicii pentru Visa şi MasterCard.
Anul trecut compania PayNetwork S.A. (PayNet) a avut un profit net de 1,2 mil. euro.
"Achiziţia Paynet combinată cu instalarea recentă a primei reţele independente de ATM-uri din
România demonstrează atenţia Euronet pentru această piaţă şi oportunităţile excelente de creştere
de pe această piaţă", a declarat Nikos Fountas, Senior Vice President şi Managing Director, pentru

zona Europa al Euronet.
Achiziţia Paynet va genera venituri de aproximativ 3 milioane de dolari în primul an de la preluare
şi un profit de apriximativ un cent pe acţiune.
Companiile nu au oferit detalii despre valoarea tranzacţiei

Compania americana Euronet Worldwide cumpara procesatorul roman de plati
PayNet
Miercuri, 7 decembrie 2011 SURSA:

HOTNEWS.RO

Compania americana Euronet Worldwide, Inc a anuntat achizitia procesatorului roman de
plati cu cardul Smart PayNetwork S.A. (PayNet) si estimeaza ca aceasta companie va avea
venituri de trei milioane dolari in primul an de dupa achizitie. Euronet este prezenta in peste
40 de tari si gestioneaza aproape 13.000 de ATM-uri.
PayNet are 44 de angajati si gestioneaza o retea de 720 de ATM-uri si 1.700 POS-uri. Compania
proceseaza anual 15 milioane de tranzactii prin card, fiind certificata de MasterCard si VISA. PayNet
gestioneaza 540.000 de card-uri. PayNet este furnizor de servicii de outsourcing, emitere carduri si
soluţii service pentru POS-urile instalate in magazine. Compania s-a infiintat in 2000.
Euronet Worldwide este unul dintre cei mai mari procesatori de plati si detine o retea de 12.900
ATM-uri, activand in 47 de tari. Sediul este in Leawood, statul Kansas SUA.

Euronet Worldwide a cumparat Smart PayNetwork Bucuresti
7 Dec 2011 SURSA:

WALL STREET.RO

Compania americana Euronet Worldwide a cumparat firma Smart PayNetwork Bucuresti (PayNet),
care ofera servicii de plati electronice, cu venituri anuale de aproape 3 milioane euro.
PayNet are 44 de angajati si opereaza 720 de ATM-uri, 1.700 de terminale POS, gestioneaza circa
540.000 de carduri si proceseaza 15 milioane de tranzactii electronice anual, fiind prestator de

servicii certificat VISA si MasterCard, potrivit unui comunicat al Euronet, conform Mediafax.

Dan Adamescu a cumparat marca "Academia Catavencu"
Marti, 14 Iunie 2011, SURSA: ZIARE.COM
Noul proprietar al marcii "Academia Catavencu" este Dan Grigorescu Adamescu, care detine si ziarul Romania
Libera.
Afaceristul si-a adjudecat marca Academiei Catavencu contra sumei de 882.654 de euro, in urma unei licitatii
organizate marti, informeaza Pagina de Media.
Licitatia s-a oprit dupa 75 de pasi, fiecare a 7.500 de euro, iar lupta s-a dat intre Adamescu, reprezentat de
avocatul Dumitru George Claudiu, si Orlando Nicoara, directorul Mediafax Group.
Marca Academiei Catavencu a mai fost licitata o data, cand s-au parcurs 154 de pasi a 7.500 de euro, suma de
pornire fiind de 140.000 de euro. Castigatorul de atunci, Doru Buscu, nu a reusit sa stranga banii, drept pentru
care s-a decis reluarea licitatiei.

"SHV Gas" a preluat "Crimbo Gas" de la Cristian Borcea şi Constantin Rizescu
Companii-Afaceri - 08.08.2008 SURSA:

ZIARUL BURSA

Compania olandeză "SHV Gas" a obţinut de la Consiliul Concurenţei autorizaţia de concentrare economică pentru
dobândirea controlului unic asupra companiei controlate de Cristian Borcea şi Cruistian Rizescu, "Crimbo Gas", se
arată într-un communicat de presă al Consiliului Concurenţei. Printre companiile pe care "SHV Gas" le-a preluat, se
mai numără: "Crimbo Gas 2003...

Borcea vinde buteliile la SHV pentru 20-25 milioane de euro
Vineri, 16 Mai 2008,

SURSA: BUSINESS24.RO

Cel mai mare distribuitor mondial de Gaz Petrolifer Lichefiat (GPL), grupul olandez SHV Gas, intra pe piata
romaneasca prin achizitia afacerii cu butelii din grupul Crimbo, detinut pana acum de directorul executiv al FC
Dinamo, Cristi Borcea, printr-o tranzactie evaluata la 20-25 milioane de euro, au declarat pentru Business Standard
surse apropiate negocierilor.
"Contractul dintre SHV Gas si Crimbo s-a semnat pe data de 18 aprilie, iar in perioada imediat urmatoare se va
face closingul, adica olandezii vor vira banii catre Borcea", au spus sursele citate. Crimbo avea o cota de piata de
17-18% pe segmentul de butelii, fiind unul dintre primii trei jucatori, potrivit datelor Business Standard.

Sursele au mai spus ca directorul executiv de la Dinamo, Cristi Borcea, intentioneaza sa vanda pana la sfarsitul lunii
viitoare si companiile Crimbo Gas, care activeaza pe piata de GPL auto. Potrivit acestora, Borcea vrea sa faca foarte
repede rost de bani, pentru a asigura finantarea echipei Dinamo. Sursele citate au adaugat ca patronul Crimbo se
afla in discutii pentru vanzarea acestei parti a grupului atat cu grupul olandez SHV Gas, cat si cu grupul Rompetrol,
preluat recent de catre compania de stat de petrol si gaze din Kazahstan, KazMunaiGaz, creditor al firmei lui
Borcea. "In afara de aceste doua companii, mai sunt si alti pretendenti pentru companiile ramase in portofoliul lui
Borcea, care sa nu uitam ca reprezinta liderul pietei interne de GPL auto", au mai aratat sursele Business
Standard.Cel mai mare distribuitor mondial de Gaz Petrolifer Lichefiat (GPL), grupul olandez SHV Gas, intra pe
piata romaneasca prin achizitia afacerii cu butelii din grupul Crimbo, detinut pana acum de directorul executiv al
FC Dinamo, Cristi Borcea, printr-o tranzactie evaluata la 20-25 milioane de euro, au declarat pentru Business
Standard surse apropiate negocierilor.
"Contractul dintre SHV Gas si Crimbo s-a semnat pe data de 18 aprilie, iar in perioada imediat urmatoare se va
face closingul, adica olandezii vor vira banii catre Borcea", au spus sursele citate. Crimbo avea o cota de piata de
17-18% pe segmentul de butelii, fiind unul dintre primii trei jucatori, potrivit datelor Business Standard.
Sursele au mai spus ca directorul executiv de la Dinamo, Cristi Borcea, intentioneaza sa vanda pana la sfarsitul lunii
viitoare si companiile Crimbo Gas, care activeaza pe piata de GPL auto. Potrivit acestora, Borcea vrea sa faca foarte
repede rost de bani, pentru a asigura finantarea echipei Dinamo. Sursele citate au adaugat ca patronul Crimbo se
afla in discutii pentru vanzarea acestei parti a grupului atat cu grupul olandez SHV Gas, cat si cu grupul Rompetrol,
preluat recent de catre compania de stat de petrol si gaze din Kazahstan, KazMunaiGaz, creditor al firmei lui
Borcea. "In afara de aceste doua companii, mai sunt si alti pretendenti pentru companiile ramase in portofoliul lui
Borcea, care sa nu uitam ca reprezinta liderul pietei interne de GPL auto", au mai aratat sursele Business Standard.

SHV Gas Olanda preia distribuţia de GPL în butelii a companiei Crimbo
Joi, 07 August 2008 SURSA:

ZIARUL CAPITAL

Consiliul Concurentei (CC) a autorizat concentrarea economica realizata de catre SHV Gas Olanda prin dobandirea
controlului unic asupra SC Crimbo Gas Giurgiu SA, SC Crimbo Gas 2003 Caracal, SC Crimbo Gas Faurei si activelor
SC Crimbo Gas Zlatna aferente activitatii de distributie de GPL in butelii. Analiza efectuata de catre CC a ilustrat
faptul ca operatiunea de concentrare economica nu are ca efect crearea sau consolidarea unei pozitii dominante
pe piata relevanta definita, si anume piata dist
Consiliul Concurentei (CC) a autorizat concentrarea economica realizata de catre SHV Gas Olanda prin dobandirea
controlului unic asupra SC Crimbo Gas Giurgiu SA, SC Crimbo Gas 2003 Caracal, SC Crimbo Gas Faurei si activelor
SC Crimbo Gas Zlatna aferente activitatii de distributie de GPL in butelii.
Analiza efectuata de catre CC a ilustrat faptul ca operatiunea de concentrare economica nu are ca efect crearea
sau consolidarea unei pozitii dominante pe piata relevanta definita, si anume piata distributiei de GPL in butelii din
Romania. Astfel, desi aceasta concentrare economica cade sub incidenta Legii Concurentei, nu exista indoieli
serioase privind compatibilitatea operatiunii cu un mediu concurential normal.
SHV Gas Olanda face parte din Grupul SHV, prezent la nivel mondial atat pe piata de investitii, cat si pe piata
operationala, in special pe piata distributiei si comercializarii de GPL, piata reciclarii de metale, piata de ridicari

agabaritice si transport, piata energiei regenerabile, piata de investitii in domeniul petrolului si gazelor naturale
etc. Anterior operatiunii de concentrare economica, Grupul SHV nu a fost prezent pe piata distributiei de GPL in
butelii din Romania.
Societatile asupra carora SHV Gas Olanda a dobandit controlul activeaza in sectorul distributiei de GPL in butelii
din Romania, fiind controlate anterior operatiunii de concentrare economica de domnii Cristian Borcea si
Constantin Rizescu.

SHV Gas Olanda a preluat Crimbo Gas de la Cristian Borcea si Constantin Rizescu
Joi, 7 august 2008 SURSA:
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Consiliul Concurentei a autorizat preluarea grupului de firme Crimbo Gas, al caror obiect de activitate este
distributia de gaz petrolier lichefiat in butelii, de catre SHV Gas Olanda, care intra astfel pe piata din Romania, se
arata intr-un comunicat al autoritatii. Anterior, Crimbo Gas era controlata de Cristian Borcea si Constantin Rizescu.
SHV Gas Olanda a preluat astfel controlul asupra Crimbo Gas Giurgiu, Crimbo Gas 2003 Caracal, Crimbo Gas
Faurei si Crimbo Gas Zlatna.
"Analiza efectuata de catre Consiliul Concurentei a ilustrat faptul ca operatiunea de concentrare economica nu are
ca efect crearea sau consolidarea unei pozitii dominante pe piata relevanta definita, si anume piata distributiei de
GPL in butelii din Romania", se mai arata in comunicatul autoritatii pentru concurenta.
SHV Gas Olanda face parte din grupul SHV, prezent la nivel mondial pe piata de investitii, distributiei si
comercializarii de GPL, reciclarii de metale, ridicari agabaritice si transport, piata energiei regenerabile, investitii in
domeniul petrolului si gazelor naturale. Anterior operatiunii de concentrare economica, grupul SHV nu a fost
prezent pe piata distributiei de GPL in butelii din Romania.
Societatile asupra carora SHV Gas Olanda a dobandit controlul activeaza in sectorul distributiei de GPL in butelii
din Romania.

