
Bursa a suspendat o treime din Sibiu
Mai mult de o treime din firmele sibiene inscrise la Bursa de Valori Bucuresti sau pe piata Rasdaq sunt
suspendate de la tranzactionare. Motivele principale ale suspendarilor sunt falimentul si capitalul social
mic. 
  
  Sibiul rezista pe BVB si, in special, pe piata Rasdaq, cu 46 de societati tranzactionabile, din totalul de 72
prezente. Mai mult de o treime, adica 26 de societati au probleme, iar actiunile lor nu se mai pot
tranzactiona. 
  Printre societatile sibiene care au fost active pe piata Rasdaq, dar care acum nu mai sunt tranzactionabile
se afla Forestsib, de numele careia este legat unul din cele mai rasunatoare falimente din Sibiu, dar si
Proexcom din Copsa Mica, un „abonat " al topului datornicilor din judetul Sibiu. 
  Suspendata de la tranzactionare din pricina falimentului este si Texromed, firma din Medias. Procedura
de faliment a acestei societati a fost demarata in martie 2007. Potrivit ultimului raport financiar, la
inceputul acestui an, Texromed avea datorii totale de 6,8 mil. de lei, din care 6,6 mil de lei catre bugetul
asigurarilor sociale de stat. Anul trecut, firma s-a aflat in reorganizare judiciara. Cifra de afaceri pe 2006 a
fost de 55.233 lei, adica cu 81 la suta mai mica decat in 2005. Societatea a marcat la finele anului trecut o
pierdere de 1,12 mil de lei, mai mare cu 10 la suta decat in2005. 
  „Continuatorul " Texromed, firma Tex-Med a fost infiintata in 2004, in urma unei divizari a Texromed,
cand a preluat doar datoriile catre furnizori, cele la stat ramanand pe firma mama. Tex-Med este cotata pe
piata Rasdaq. 
  Sibiana SA, firma cu renume din Sibiu, se afla in faliment din 2004, tot de atunci actiunile sale incetand
sa mai fie tranzactionate pe piata Rasdaq. 
  Avicola SA este de asemenea suspendata de la tranzactionare pe Rasdaq, din 2002, cand a fost demarata
procedura de reorganizare judiciara. Potrivit ulltimelor date disponibile pe site-ul Ministerului Finantelor,
Avicola SA a avut in 2005 o cifra de afaceri de 1,4 mil. de lei si avea un capital social de 2,2 mil. de lei. 
  Suspendate mai sunt pe piata Rasdaq firmele sibiene Barul de pe casa SA, Ideal SA, Ina Com SA, Star
com impex si Telma Impex. 
  
  Capital social prea mic
  
  Textilmet face discordanta de celelalte firme sibiene suspendate de la tranzactionare. Motivul pentru
care Textilmet nu mai este activa pe Rasdaq este faptul ca are un capital social sub limita noua de 25.000
de euro. Potrivit datelor Ministerului Finantelor, Textilmet SA a avut in 2005 o cifra de afaceri de circa
78.000 de lei, a inregistrat pierderi si avea un capital social de 17.500 de lei. 
  intr-o situatie similara se afla Tarnava SA, firma care are un capital social sub 25.000 de euro si care,
potrivit informatiilor de pe Rasdaq, nu are contract de registru. Din aceste doua motive, societatea este
suspendata de la tranzactionare. 
  Suspendate de la tranzactionare sunt si toate Agromec-urile din Sibiu, care, odata, au fost active pe
bursa. in total, noua Agromec-uri, Barghis, Boarta, Buia, Chirpar, Şura Mare, Tarnava, Vard, Agnita si
Sectia Agnita, nu mai sunt tranzactionabile. Motivele suspendarii sunt capitalul social prea mic, de sub
25.000 de euro si lipsa unui contract de registru. 
  Trei Servagromec-uri, prezente pe Piata Rasdaq, sunt suspendate din 2002, iar cu actiunile lor nu s-a
efectuat nicio tranzactie. Rasdaq informeaza ca Servagromec SA Ocna, Sibiu si Iacobeni sunt suspendate
din pricina lipsei contractului de registru sau a capitalului social prea mic. 
  
  Mai slab decat Brasovul
  
  Din punctul de vedere al firmelor prezente pe Rasdaq si BVB, active sau nu, Sibiul sta mai prost decat
judete precum Cluj sau Brasov. Cele mai numeroase firme cotate pe bursa sunt din Bucuresti, 264.
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Brasovul are inscrise 91 de societati comerciale pe bursa, in timp ce Clujul are 78 de firme cotate pe BVB
si Rasdaq. 
  
  Doar trei pe BVB
  
  in acest moment, pe piata principala, BVB, sunt tranzactionate actiunile a trei firme din Sibiu, Amylon,
parte a grupului Boromir, Banca Comerciala Carpatica si Compa SA. Compania de foraj petrolier si
constructii dafora Medias s-ar putea lista, in curand, la Bursa de Valori Bucuresti, prin transfer de pe piata
Rasdaq, devenind astfel a patra societate din Sibiu cotata pe BVB.
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