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Drăgoi (SIF Banat-Crişana): Întreprinderile trebuie aduse pe bursă, altfel piaŃa de
capital nu are un viitor strălucit

Bucureşti, 11 iun /Agerpres/ - Întreprinderile mici, medii şi mari trebuie să fie
aduse pe bursă, altfel piaŃa de capital nu are un viitor strălucit, a declarat joi
Bogdan Drăgoi, membru în Consiliul de AdministraŃie la SIF Banat-Crişana, într-o
conferinŃă pe tema societăŃilor de investiŃii financiare.
"Cel mai important este să aducem tot ce înseamnă întreprinderi mici, medii,
mari. (...) Pentru aceste firme piaŃa de capital este o sursă de finanŃare şi o sursă
de dezvoltare. Fără aceste lucruri, din punctul meu de vedere, piaŃa de capital nu
are un viitor strălucit. Nu ai cum să faci nimic dacă nu dezvolŃi şi dacă nu creezi
volum. Consider că Bursa, în acest context, are un rol crucial", a spus Drăgoi.
El a precizat că Bursa trebuie să se asigure că sunt investitori rezidenŃi,
nerezidenŃi, "că avem firme care vin".
"Am văzut acum emisiunea de titluri de stat. Este foarte bine, este un prim pas.
Sper să fie continuat. Să nu uităm că există şi obligaŃiuni corporate", a precizat
oficialul SIF Bana-Crişana.

…
Cristian Agalopol (Citibank): Pragurile la SIF-uri ar trebui eliminate

Bucureşti, 11 iun /Agerpres/ - Pragurile la SocietăŃile de InvestiŃii Financiare ar
trebui eliminate, acestea fiind o barieră în dezvoltarea pieŃei de capital, a
declarat, joi, Cristian Agalopol, vicepreşedinte Citibank, într-o dezbatere
organizată de Ziarul Bursa.
"Din punctul meu de vedere, cred că aceste praguri, şi aici îmi permit să las SIF-
urile să ajungă la un consens cu ASF-ul, ar trebui eliminate. Cred că menŃinerea
unor astfel de praguri fac în continuare ca riscurile acŃionarilor cu privire la
participarea la adunarea generală a acŃionarilor, cu privire la modificarea
sistemelor de tranzacŃionare, de decontare şi de custodie de a monitoriza aceste
praguri sunt bariere în dezvoltarea pieŃei de capital din România", a spus
Agalopol.
Despre eliminarea pragurilor la SIF-uri a vorbit şi Cristian DuŃescu, avocat
coordonator la DuŃescu şi AsociaŃii.
"Cred că primul pas ar trebui să fie eliminarea pragului la SIF-uri. Este, aşa cum
a fost introdus prin lege în 2005 care a avut o anumită justificare la nivelul
respectiv, aceea de a creşte de 10 ori pragul de la 0,10% la 1%, cred că ar trebui
să fie eliminat prin lege având în vedere că se poate. Curtea ConstituŃională
permite ca legiuitorul să intervină în funcŃionarea acestor societăŃi de investiŃii
financiare", a spus DuŃescu.
Pragul de deŃinere la cele cinci SIF-uri a fost modificat în ianuarie 2012, de la 1%
la 5% din acŃiuni.


