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NemoExpress - un caz ce
ilustreazã arbitrariul
raportãrilor de la BVB
l Compania estima în memorandum cã îºi va reduce treptat gradul de îndatorare, dar în scurt timp

ajunge sã aibã capitaluri proprii negative l Creditori ai Nemo cereau intrarea societãþii în insolvenþã

încã din vara anului trecut; conducerea emitentului nu a anunþat acest lucru la BVB

C
ompaniade servicii de
curierat NemoExpress
Logistic, ce are listatã
o emisiune de obliga-
þiuni negarantate pe
Sistemul Multlateral
de Tranzacþionare al
Bursei de Valori Bu-

cureºti (BVB), a intrat în insolvenþã la
finele lunii octombrie a anului trecut, la
propria cerere, dupã cemaimulþi credi-
tori solicitaserã anterior acest lucru.

Ultimele tranzacþii cu obligaþiunile
emitentului s-au fãcut la 16%din valoa-
rea nominalã, ceea ce aratã cã investi-
torii au speranþe reduse sã-ºi recupere-

ze investiþia în titlurile care, înmomen-
tul lansãrii, ofereau o dobândã foarte
atrãgãtoare.ConducereaNemonua rãs-
puns, pânã în acest moment, solicitãrii
noastre privind situaþia companiei.
Promisiunea unei dobânzi de
7%, când inflaþia în zona euro
abia era puþin peste zero

NemoExpress Logistic derulase
prin Certinvest, în vara anului 2020, un
plasament privat al unei emisiuni de
obligaþiuniprincareatrãsesede la inves-
titori 1,57 milioane de euro. Titlurile,
cuovaloarenominalãunitarãde100de
euro, au scadenþa în iunie 2023 ºi o ratã

fixã a dobânzii de 7% pe an. Într-o pe-
rioadã în care inflaþia din zona euro era
puþin peste zero, o asemenea dobândã
pãreaatractivã, chiardacãeravorbades-
pre o micã societate din România.

Potrivit unui comunicat al Nemo,
fondurile atrase în cadrul plasamentu-
lui privat de obligaþiuni urmau sã fie
utilizate pentru dezvoltarea activitãþii
societãþii ce implica investiþii în soft-
ware, achiziþii de mijloace de trans-
port, combustibil sau angajareadeper-
sonal suplimentar.

ANDREI IACOMI
(continuare în pagina 9)

Moscova ºi
“anti-fascismul”

O
ameni buni, nu faceþi ca sub-
semnatul! Mãrturisesc: mã
uit, uneori, la emisiuni de la
televiziunea rusã. Este un

exerciþiu în masochism. O sãriturã cu
capul înainte într-un vârtej fetid. Cine
nu a vãzut aºa ceva� îl sfãtuiesc sã
nici nu încerce. Nimic nu este normal
acolo, jos.

Eu o fac totuºi, pentru cã îmi imagi-
nez cã astfel pricep ceva mai bine am-
ploarea delirului. Ai senzaþia cã unii
�moderatori� au fost angajaþi direct de
pe patul balamucului ºi au uitat, la ple-
care, sã îºi ia pastilele. Ieri, spre exem-
plu, mã uitam la o emisiune în care
unul dintre vorbitori propunea ca Ru-
sia sã arunce o armã nuclearã peste
Berlin, pentru a �termina ce nu am ter-

minat în 1945�. Subtil�Altul, pentru
a nu fi mai prejos, propunea ca Rusia
sã termine complet cu �anglo-saxo-
nii�. (Înþeleg cã vorbea despre exter-
minarea lor într-un rãzboi atomic). În
fine, un individ în uniformã propunea
un �rãzboi sfânt� împotriva
americanilor, pe motiv de� Coran ºi
de� Isus Cristos.

Vã scutesc de alte derapaje, pentru
cã doresc sã aduc discuþia, cât de cât,
pe terenul raþiunii. Poate cã cea mai
frecventã temã în aceste �dezbateri�
este aceea a �fascismului�. Din câte
îmi dau seama, ideea propagandiºtilor
Kremlinului, în rezumat, sunã astfel:
Rusia a luptat ºi luptã împotriva
fascismului.

(continuare în pagina 3)

RASISM, XENOFOBIE

Un monstru
reapare pe arenele
de fotbal din
þara noastrã

S
candãrile rasiste, xenofobe ºi
triviale nu sunt o noutate pe
stadioanele din þara noastrã,
doar cã în 2023 au revenit la o

intensitate destul de mare, dupã o
micã pauzã. Noutatea momentului o
reprezintã faptul cã un arbitru a decis
sã se agaþe de litera regulamentului ºi
sã opreascã definitiv un meci din cau-
za vorbelor prãvalite spre gazon dins-
pre tribune.

Când oala societãþii începe sã fiar-
bã, dintr-un motiv sau altul, primele
�bolboroseli� apar pe arenele sporti-
ve. Ne aflãm într-un astfel de mo-
ment, în care naþionalitatea, culoarea
pielii sau locul naºterii sunt luate la
þintã deminþi încinse. Meciul Sepsi �
FCU1948 a fost întrerupt, dupã apro-

ximativ 25 de minute de la start, din
cauza scandãrilor rasiste ºi xenofobe
ale suporterilor. Iniþial, arbitrul
Andrei Chivulete a cerut sã se facã un
anunþ la staþia de amplificare, ca aver-
tisment, însã dupã foarte scurt timp el
a oprit meciul ºi a trimis echipele la
vestiare. De unde a plecat totul? Fanii
olteni au venit cu scandãrile rasiste ºi
xenofobe dupã ei la Sfîntu Gheorghe,
câteva dintre gazdele din tribune au
þinut sã le rãspundã ca sã-i agite ºimai
tare ºi glasurile s-au unit într-un cor al
ruºinii din care fotbalul are doar de
pierdut. Cine va pierde meciul, rãm-
âne de vãzut.

OCTAVIAN DAN
(continuare în pagina 9)

ªtiinþa iresponsabilã

L
umea în care trãim are nevoie
urgentã de coduri de bioeticã ºi
de legi care sã reglementeze re-
sponsabilitatea celor care fac

din ºtiinþã ºi tehnologie un comerþ, în
care achizitorii sunt consumatorii,
adicã simpli particulari, adicã oamenii
normali.

În martie 2020, când Euro-
pa a fost total închisã pemotiv
de pandemie, s-a fãcut cuno-
scut lumii întregi cã în Ucrai-
na existã adevãrate �fabrici de
copii�, clinici particulare, su-
sþinute de statul ºi legislaþia
ucrainene, unde mame-suro-
gat poartã în pântec copii biologici ai
altor persoane (care, din diversemoti-
ve, nu pot avea ele însele o sarcinã).
Pãrinþii biologici ai acelor copii fie nu
i-au putut prelua, fie nu au mai avut
interesul de a-i prelua. Mamele-suro-
gat primesc banii pentru a purta sarci-
na, iar clinicile care se ocupã de ele
sunt plãtite scump pentru aceste ser-
vicii, inclusiv pentru gãzduirea unor
copii prematur nãscuþi sau a celor
care nupot fi preluaþi la timpde pãrin-
þii biologici. Iatã un tip de comerþ to-
tal neaºteptat, inventat de societatea
contemporanã hedonistã ºi cinicã în
care trãim. Iatã un tip de comerþ sum-

bru, cinic, fãcut uitat de încântarea
actualã a lumii pentru rãzboi.

De asemenea, în þari ca Iordania,
Israel sau China s-au pus la punct teh-
nologii care, utilizând �inteligenþa ar-
tificialã�, concep ºi asigurã gestaþia
copiilor în utere artificiale. Viitorii pã-

rinþi, legaþi sau nu genetic de
acei copii (nu ºi biologic), ur-
mãresc dezvoltarea fãtului ºi
�circulã� cu fãtul emoþii artifi-
cial create, digitalizate,
printr-un simplu clickpe telefo-
nul mobil. Aºa-zisa naºtere se
întâmplã printr-un simplu click
pe smartfone. Toatã emotiona-

litatea, toatã spiritualitatea ancestralã
a naºterii, toate rãdãcinile emoþionale
ale venirii pe lume a unui omsunt rete-
zate, în favoarea unei tehnologii fãrã
inimã ºi fãrã suflet. Fãtul poate fi, de
altfel, rezultatul combinãrii genelor al-
tor persoane, anonime, care ºi-au do-
nat sperma sau ovulele. Aºa-zisa ºtiin-
þã pare a permite chiar combinarea ge-
nelor a mai mult de douã persoane de
sex opus sau chiar combinarea genelor
persoanelor de acelaºi sex, precum ºi
crearea de embrioni din genele uneia
ºi aceleiaºi persoane (practic, ar fi vor-
ba de o clonare a individului).

(continuare în pagina 11)

GHEORGHE
PIPEREA

Valul listãrilor din ultimii ani în SistemulMultila-
teral de Tranzacþionare al Bursei de Valori Bucu-
reºti (BVB) a adus, pe lângã câteva companii per-
formante ce migreazã uºor cãtre Piaþa Principa-
lã, ºi emitenþi care au înºelat sever aºteptãrile
invesitorilor. Bineînþeles cã investiþiile implicã
riscuri care se pot materializa oricând, inclusiv
din cauze imposibil de prevãzut. Doar cã existã
situaþii în care, prin comportamentul incorect al
anumitor actori ai pieþei, investitorii sunt preju-
diciaþi iar imaginea bursei este pãtatã. Nerespec-
tarea obligaþiilor de raportare, tranzacþionarea
pe baza informaþiilor privilegiate, folosirea bani-
lor strânºi în plasamente altfel decât se promitea
în documentele de ofertã sau estimarea de cãtre
companii a unor rezultate total rupte de realita-
te, intrã în aceastã categorie.
Astãzi vã prezentãm cazul NemoExpress Logi-
stic, societate aflatã în insolvenþã, al cãrei mod
de raportare este inacceptabil chiar ºi pentru Si-
stemul Multilateral de Tranzacþionare, unde re-
glementãrile sunt mai relaxate.

Alphonse-Marie-Adolphe de Neuville (18361885) ºi Édouard Riou (18331900) / “Caãpitanul Nemo priveºte la o caracatiþã uriaºã ”, ilustraþie la “20.000 de leghe sub mãri”, de Jules
Verne. NOTÃ: Cuvântul “nemo”, în limba latinã, înseamnã “nimeni”. Pentru o companie, numele de “Nemo Express” nu este cel mai fericit, pentru cã înseamnã “Nimeni Express”...

Mãrturisesc: mã uit, uneori, la emisiuni de la te-
leviziunea rusã. Este un exerciþiu în masochism.
O sãriturã cu capul înainte într-un vârtej fetid.
Cine nu a vãzut aºa ceva� îl sfãtuiesc sã nici
nu încerce. Nimic nu este normal acolo, jos.


