Peste 60% creştere a traficului
aerian la Aeroportul
Internaţional Timişoara

Consiliul de Securitate al
ONU a adoptat noi sancţiuni
împotriva Coreei de Nord
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Ce ascunde rectificarea bugetară. Vineri noaptea, Ministerul
de Finanţe a publicat pe site rectificarea bugetară pe anul 2017
care, anunţată iniţial drept pozitivă, s-a dovedit de fapt a fi negativă, ţinând cont de reducerile
de fonduri operate. Pag. 2

Staţia de metrou Costin Georgian a fost redeschisă ieri.
Metrorex a redeschis ieri, 12 septembrie 2017, începând cu ora
15:00, accesul în staţia de metrou Costin Georgian. Lucrările
la sistemul de control acces au
fost finalizate mai devreme şi
pentru această staţie. Pag. 5

EVENIMENT

FISCALITATE

CTP, investiţie de 15 mil. euro
la Cluj-Napoca. CTP investeşte
15 milioane de euro în dezvoltarea unui nou parc logistic în
apropiere de Cluj-Napoca.
CTPark Cluj II va fi situat în localitatea Floreşti şi va avea o suprafaţă totală închiriabilă de
29.000 mp. Pag. 3
Portalul furnizorilor din România de pe piaţa germană.
În ultima vreme, tot mai multe
companii germane sunt în căutare de furnizori români de produse şi servicii. Astfel, Camera
de Comerţ şi Industrie RomânoGermană (AHK România) a dezvoltat un portal online dedicat
furnizorilor români din diferitele domenii ale industriei, marketplace romania. Pag. 3

ACTUALITATE&COMPANII
Wipro lansează în România
Centrul de Excelenţă în Automotive. Wipro Limited, una
dintre companiile de top la
nivel global în domeniul tehnologiei informaţiei, consultanţei şi a serviciilor de
outsourcing, a anunţat deschiderea unui Centru de Excelenţă
în Automotive, în Bucureşti şi
Timişoara. Pag. 4
VELUX România donează rechizite pentru elevii clasei I
dintr-o şcoală din Călărăşi. La
începutul anului şcolar, VELUX
România a adus zâmbete pe chipurile copiilor din clasa I ai Şcolii Gimnaziale MirceaVodă, din
judeţul Călăraşi cărora le-a
donat seturi de rechizite. Pag. 4

Firmele se revoltă, Fiscul se
justifică: Începe nebunia cu
separarea conturilor TVA. Fiscul le trimite firmelor la sediul
social scrisori prin care le explică
ce facilităţi pot obţine, respectiv
reducerea de impozit pe profit
cu 5% şi reducerea penalităţilor
de întârziere care se acordă doar
în anumite condiţii. Pag. 6

POLITIC
Ce avere are Mihai Fifor, noul
ministru al Apărării. Potrivit declaraţiei de avere, Fifor deţine o
casă în Işalniţa, Dolj, nu are niciun
teren şi conduce o Dacia Logan din
2015. Nu deţine bunuri preţioase,
are în două conturi depozite de
aproape 59.000 de lei şi acţiuni la
Fondul Proprietatea. Pag. 7
Pensia lui Teodor Meleşcanu a
crescut de patru ori într-un an.
Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleşcanu, a beneficiat de
creşteri ale pensiei într-un singur
an, care trezesc invidia şi celor mai
bine plătiţi bugetari, totul cu sprijinul legii pensiilor speciale. Pag. 7

EXTERN
Reluarea - după vacanţă - a
sesiunilor plenare ale Parlamentului European. Preşedintele PE, italianul Antonio Tajani,
a deschis prima şedinţă în plen
aducând un omagiu persoanelor
care şi-au pierdut viaţa în recentele atentate teroriste şi în teribilele uragane şi cutremure ce
au lovit planeta noastră în ultimele zile. Pag. 8
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După gigantul de stat Romgaz, a venit rândul
Conpet, transportatorul de ţiţei şi conducte
din România, să vireze bani la bugetul
statului sub formă de dividende speciale
Gelu Ştefan Diaconu l-a acuzat pe ministrul
Finanţelor, Ionuţ Mişa, că "sună personal la
şefii companiilor de stat să facă rost de câteva
sute de milioane de lei"
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După gigantul de stat
Romgaz, a venit rândul Conpet,
transportatorul de ţiţei şi conducte din România, să vireze bani
la bugetul statului sub formă de
dividende speciale. Potrivit Hotnews.ro, solicitările guvernului
vin la puţin timp după ce fostul
şef al Fiscului, Gelu Ştefan
Diaconu, l-a acuzat pe ministrul
Finanţelor, Ionuţ Mişa, că "sună
personal la şefii companiilor de
stat să facă rost de câteva sute de
milioane de lei".
"În conformitate cu art. 122
din Legea nr. 24/ 2017, societatea
CONPET S.A. informează acţionarii şi publicul investitor în
legătură cu solicitarea primită
din partea Ministerului Energiei în numele Statului Român, care
este acţionar majoritar al societăţii CONPET S.A. (deţinător al
unui număr de 5.083.372 acţiuni,
reprezentând
58,7162%
din
capital social), cu privire la convocarea de îndată a Adunării
Generale Ordinare a Acţionarilor,
având ca principal punct pe
ordinea de zi aprobarea distribuirii sumei de 85 milioane lei,
sub formă de dividende, în temeiul prevederilor art.
II şi art. III din O.U.G. 2 >>
nr. 29/ 2017, către
acţionarii societăţii, proporţional
cu participarea acestora la
capitalul social al societăţii.
Având în vedere această
solicitare, Consiliul de Administraţie al societăţii CONPET
S.A. va convoca Adunarea
Generală Ordinară a Acţionarilor
în perioada imediat următoare",
se arată în comunicatul Conpet.
Reamintim că Romgaz a
transmis vineri, 8 septembrie, un
comunicat în care anunţă că va
convoca în perioada imediat
următoare o şedinţă AGA în care
va fi discutată o solicitare primită
din partea Ministerului Energiei,
în calitate de acţionar majoritar,
de a aproba rapid distribuirea
sumei de 750 milioane de lei, sub
formă de dividende. Statului i-ar
reveni 525 milioane de lei din
această sumă, iar restul acţionarilor minoritari. Este vorba de
un dividend special. Anul acesta
a distribuit deja 925 milioane de
lei dintr-un profit de 1 miliard de
lei obţinut în 2016, potrivit
Hotnews.ro.
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