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* "BoC este o banc? în deriv? care ac?ioneaz? disperat ?i panicard"
* "Suntem într-o fars? care tinde s? afecteze ?i încrederea în sistemul bancar din
România ?i cred c? BNR ar trebui s? se sesizeze"
* "Nu va cump?ra nimeni o banc? f?r? certificat de na?tere, ea va sfâr?i în faliment"
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"Bank of Cyprus" (BoC) este o banc? în deriv? care ac?ioneaz? disperat ?i panicard, ne-a
spus Ionel Bl?nculescu, consilier onorific al premierului Victor Ponta, dup? ce filiala cipriot? de
la noi a anun?at c? prelunge?te pentru înc? dou? s?pt?mâni suspendarea activit??ii sale,
pentru finalizarea negocierii cu unii investitori interesa?i s? achizi?ioneze activele BoC.
"Ceea ce face acum «Bank of Cyprus» este un mecanism de manipulare", consider? Ionel
Bl?nculescu.
Domnia sa ne-a declarat: "O organiza?ie economic?, atunci când se afl? în dificultate,
introduce un management de criz? în domeniul comunic?rii. În teoria comunic?rii,
manipularea este o formul? foarte des utilizat?, aceasta fiind coroborat? foar-te des cu
diversiunea. «Bank of Cyprus» a intrat în criz?, situa?ia filialei de la noi se subscrie celei din
Cipru ?i are nevoie de timp. A?adar, scopul este acela de a ob?ine timp, dar nu pronun??
adev?rul. Reprezentan?ii b?ncii ar fi trebuit s? spun?: «Suntem într-o situa?ie dificil? ?i avem
nevoie de timp pentru restructurarea activit??ii. De aceea, suspend?m activitatea pe timp
nelimitat». Ei, îns?, au spus, în prim? faz?, c? închid banca pentru o s?pt?mân?, la ordinele
b?ncii-mam? din Cipru, pentru a-?i putea corobora activit??ile cu aceasta, iar acum au
anun?at c? mai ?in activitatea închis? dou? s?pt?mâni, ca s? negocieze preluarea b?ncii de
investitori care s? asigure depozitele ce dep??esc 100.000 de euro. Este o nou? diversiune,
s? mai câ?tige dou? s?pt?mâni. Am intuit înc? de la început c? se va întâmpla acest lucru este ABC-ul mecanismului de manipulare abordat de o organiza?ie aflat? în criz?".
Ionel Bl?nculescu este de p?rere c? filiala cipriot? de la noi nu se va vinde, pentru c? nu
are valoare.

Analistul economic ne-a precizat: "Pentru a avea valoare, trebuie s? fie un organism viu,
s? func?ioneze. Când o banc? ce vrea s? se vând? se vinde închis?? Nicio banc? nu a fost
închis? înainte de vânzare. Ne afl?m în fa?a închiderii pe termen nedeterminat a acestei
b?nci".
Domnia sa consider? c? singura posibilitate de vânzare a BoC este divizarea ei ?i
vânzarea activelor "bune", care, potrivit estim?rilor, s-ar ridica la 75% din totalul activelor.
Îns?, ?i divizarea este foarte greu de efectuat, sus?ine domnul Bl?ncules-cu, apreciind c?
procedura va fi atacat? de creditori.
"Un astfel de proces ar dura mai mult de un an", ne-a spus domnia sa, subliniind c?
"românii sunt batjocori?i, în calitatea lor de clien?i".
Finalul acestor ac?iuni ale BoC va fi falimentul institu?iei bancare, opineaz? Ionel
Bl?nculescu, afirmând c? "pierderea dovezilor care vizeaz? extinderea b?ncii din Cipru în
România ?i alte zone este o pies? din puzzle, ac?iunea fiind una concertat?. «Bank of Cyprus»
nu are certificat de na?tere. Nu va cump?ra nimeni o banc? f?r? certificat de na?tere, ea va
sfâr?i în faliment".
Potrivit lui Ionel Bl?nculescu, sunt oameni care au f?cut pl??i ?i au banii bloca?i la banc?,
pentru c? ace?tia nu au ajuns în conturile furnizorilor.
"Suntem într-o fars? care tinde s? afecteze ?i încrederea în sistemul bancar din România
?i cred c? BNR ar trebui s? se sesizeze - s? formuleze foarte clar ce înseamn? o astfel de
banc?, ce ar trebui s? fac? firmele care au banii bloca?i acolo", mai consider? Ionel
Bl?nculescu.
Activitatea sucursalei "Bank of Cyprus" din ?ara noastr?, închis? în urm? cu o s?pt?mân?,
r?mâne sus-pendat? înc? dou? s?pt?mâni, în vederea încheierii unui acord de preluare a
activelor b?ncii, dup? cum a anun?at BoC.
Informarea b?ncii precizeaz?: "Banca Central? a Republicii Cipru (BCC), în calitatea sa de
autoritate de supraveghere ?i rezolu?ie, a decis prelungirea sus-pend?rii opera?iunilor
sucursalei din România a «Bank of Cyprus» (BoC) pentru perioada cuprins? între 8 aprilie-22
aprilie inclusiv. Aceast? prelungire este necesar? pentru derularea negocierilor în scopul
vânz?rii sucursalei din România, negocieri care încep ast?zi (n.r. duminic?) cu b?ncile care ?iau exprimat interesul pentru cump?rarea acesteia. Banca Na?ional? a României a fost
notificat? în acest sens".
Pân? când banca va fi redeschis?, clien?ii BoC pot utiliza re?eaua de ATM-uri, pentru
cazuri urgente ace?tia putând s? contacteze call-center-ul institu?iei.
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