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AGA FÃRÃ SURPRIZE

Fercalã l-a “executat”
pe Frãþilã

lMihai Fercalã: “Dupã ce ºi-a dat seama cât de mare e cvorumul, a realizat cã nu are nicio ºansã ºi a pãrãsit
ºedinþa”l Constantin Frãþilã spune cã va ataca AGA de ieri, în regim de urgenþã, pe motiv de nulitate absolutã

C
onstantin Frãþilã a fost re-
vocat din funcþia de
membru în Consiliul de
Supraveghere al SIF3

Transilvania, în urma Adunãrii Ge-
nerale de ieri, iar toate propunerile
sale au fost respinse.

Mihai Fercalã, preºedintele direc-
toratului, l-a învins fãrã drept de apel
pe Frãþilã, unul dintre cei mai mari
acþionari ai SIF3, care îi declarase
rãzboi ºi voia sã îl tragã la rãspunde-
re. Rezultatul AGA a fost conform
aºteptãrilor mai multor voci din pia-
þã, deºi nu toþi considerã cã, neapã-

rat, Fercalã este cel care are dreptate.
La Adunarea generalã de ieri au

fost prezenþi reprezentaþi ºi au votat
prin corespondenþã 33.357 acþionari,
care deþin cumulat 37,79% din capi-
talul social.

Revocarea lui Constantin Frãþilã
din Consiliul de Supraveghere a fost
aprobatã cu 93% din voturi, iar por-
nirea acþiunii în rãspundere contra
lui Mihai Fercalã a fost respinsã cu
95%.

Mihai Fercalã ne-a declarat cã
fostul arbitru de fotbal Constantin
Frãþilã nu a participat la adunare, cu

toate cã s-a prezentat ºi ºi-a luat bule-
tinul de vot: ”Toate propunerile
domnuluiFrãþilãau fost respinse.Dupã
ce ºi-a dat seama cât de mare e cvoru-
mul, a realizat cã nu are nicio ºansã ºi a
pãrãsit ºedinþa, cu tot grupul”.

Domnul Fercalã a precizat cã apro-
ximativ 30 de acþionari au trimis pro-
curi pentru ca Frãþilã sã îi reprezinte,
însã cã acesta le-a refuzat: “Dupã pã-
rerea mea, Frãþilã a regizat primirea
procurilor ºi respingerea lor”.

Domnul Fercalã a mai comentat:
“Grupul Frãþilã a sperat cã nu o sã se
prezinte acþionarii, cã nu o sã se þinã

AGA ºi cã va putea sã perverteascã
lumea, însã acþionarii nu s-au lãsat
prostiþi de oameni ca aceºtia, chiar
cu toatã campania lor murdarã”.

De cealaltã parte, omul de afaceri
Constantin Frãþilã are o altã versiu-
ne: “Nu am putut participa la ºedin-
þã, deoarece directorul societãþii de
investiþii, Mihai Fercalã, a luat-o
razna, nu putea sã îºi controleze vor-
bele, a început sã istoriseascã moti-
vele pentru care aº fi cumpãrat eu
acþiuni SIF3 în urmã cu mulþi ani, a
deschis subiectul COMCM ºi Scut.
La o astfel de adunare nu se putea
sta”. În ceea ce priveºte cele 30 de
împuterniciri pe care le-a primit,
domnia sa motiveazã refuzul prin
faptul cã nu i s-a pãrut adecvat sã vo-
teze în locul unor acþionari cu care
nu a discutat ºi al cãror punct de ve-
dere nu îl cunoaºte.

Constantin Frãþilã ne-a declarat cã
va ataca AGAde ieri, în regim de ur-
genþã, pe motiv de nulitate absolutã,
întrucât voturile prin corespondenþã
nu ar fi fost posibile.

AGOAa respins, ieri, toate propu-
nerile fãcute de fostul arbitru de fot-
bal.

GABRIELA MÃRÃCINEANU

(continuare în pagina 15)

Bloomberg:
Germania va avea,
probabil, o creºtere
economicã mai slabã
decât Spania

Germania va raporta, probabil,
pentru finele celui de-al doilea tri-
mestru din 2014, o creºtere econo-
micã mai slabã decât Spania, pentru
prima oarã în mai bine de cinci ani,
pe fondul încetinirii redresãrii, potri-
vit unei estimãri Bloomberg.

Cea mai importantã economie a
Europei a scãzut în perioada apri-
lie-iunie, aratã sondajul menþionat.
Conform acestuia, Produsul Intern
Brut (PIB) al Germaniei a avut un
declin de 0,1% în intervalul apri-
lie-iunie, aceasta fiind prima scãdere
din 2012 pânã în prezent. În schimb,
PIB-ul Spaniei a crescut cu 0,6% în
cel de-al doilea trimestru, conform
datelor Institutului Naþional de Sta-
tisticã spaniol.

Datele oficiale care vor fi anunþate
sãptãmâna aceasta “vor evidenþia,
probabil, faptul cã problemele din
zona euro s-au mutat înspre nordul
Europei”, a declarat Ralph Solveen,
economist la “Commerzbank”
Frankfurt.

Scãderea PIB-ului Germaniei în
trimestrul al doilea ar putea fi,
totuºi, temporarã, ministrul Econo-
miei punând acest declin pe seama
vremii blânde din aceastã iarnã.
Banca centralã a Germaniei a anti-
cipat cã economia va reveni pe
creºtere în cel de-al treilea trimestru,
ajungând la un avans de 1,9% la fi-
nele anului.

V.R.

FILIP CÂRLEA, DIRECTOR EXECUTIV
"FORUMUL INVESTITORILOR AUTOHTONI":

“Bãncile pãstreazã
aceeaºi rezervã faþã de
mediul de afaceri“

Bãncile continuã sã pãstreze
aceeaºi rezervã faþã de me-
diul de afaceri - o prudenþã

cât se poate de elocventã ºi pe ter-
men mai lung -, ne-a spus, în cadrul
unui interviu, Filip Cârlea, directo-
rul executiv al Forumului Investito-
rilor Autohtoni (FIA).

Domnia sa susþine cã investitorii
nu se adreseazã foarte serios bãncilor,
întrucât acestea solicitã o serie de mã-
suri de protecþie ºi siguranþã care fac
ca documentaþia ºi toate elementele
necesare încheierii unui contract de
finanþare sã fie extrem de complexe.

În aceste condiþii, principalele
surse de finanþare pentru potenþialele
investiþii de la noi din þarã sunt banii
europeni ºi fondurile de investiþii.

Doar cã, în România, nu se in-
vesteºte, în acest moment, din cauzã
cã nu avem un cadru legal predictibil

ºi stabil.
“Excepþie face sectorul energetic,

care încã este pretabil la investiþii,
pentru cã dispunem de resurse ener-
getice ºi, excluzând Marea Neagrã ºi
Ucraina, toate þãrile din jurul nostru ºi
nu numai, au nevoie de energie. Am
putea produce energie pentru a o ex-
porta”, ne-a spus domnia sa, pre-
cizând cã, în zona energeticã, “nu se
prea poate vorbi decât despre fondu-
rile de investiþii, ca sursã de finanþa-
re”: “Orice companie care intrã în
astfel de contracte aproape întotdeau-
na are în spate un fond de investiþii”.

Existã Planul Naþional de Investi-
þii, care are 29 de proiecte aprobate ºi
transmise la UE, însã o bunã parte
din ele nu pot sã fie finanþate, deºi
toate condiþiile sunt create. Acest lu-
cru se întâmplã mai ales în cazul ma-
rilor proiecte din energie, de zeci ºi

chiar sute de milioane de euro, din
cauza faptului cã legislaþia nu permi-
te încheierea unui anumit tip de con-
tract între investitor ºi finanþator

Potrivit domnului Cârlea, în aceastã
perioadã trebuie sã fim conºtienþi ºi
de faptul cã ne suprapunem peste
evenimentele electorale, “care vor
avea consecinþele lor nu tocmai bine
venite”.

În prezent, se iau mãsuri care nu
au prioritate ºi care deranjeazã me-
diul de afaceri, spune reprezentantul
FIA, adãugând cã investitorii încear-
cã sã se adapteze ºi sã vadã ce pot
scoate bun din aceste mãsuri.

EMILIA OLESCU

Citiþi întregul interviu în pagina 2.

Ce se va întâmpla când toatã Europa cere compensaþii
pentru sancþiunile împotriva Rusiei?

Europa nu îºi permite
sancþiunile impuse Ru-
siei. De fapt, nimeni nu

ºi le permite, iar evoluþia eve-
nimentelor din ultimele zile
aratã cât de greºit au calculat
autoritãþile europene aceastã
miºcare.

Presa internaþionalã a început sã
contabilizeze costurile ºi þãrile afec-
tate. Lista a fost deschisã de merele
poloneze, care acum trebuie sã îºi
gãseascã clienþii pe piaþa internã.

Însã cât poate funcþiona noua
“miºcare patrioticã”, în condiþiile

în care Financial Times aratã
cã “polonezii au consumat
600 de mii de tone anul trecut
ºi au exportat 677 de mii de
tone cãtre Rusia”? Ministe-
rul Economiei de la Varºovia
a estimat cã embargoul ru-
sesc poate avea un impact ne-

gativ de 0,6% din PIB, dupã cum
mai aratã FT.

Între timp, autoritãþile de la
Moscova au lãrgit semnificativ lista
produselor agricole care nu mai pot
fi importate, o parte importantã fiind
dedicatã importurilor agricole din

SUA.
La celãlalt capãt al Europei,

agricultorii olandezi resimt indirect
sancþiunile impuse de Rusia ºi “se
tem sã-ºi exporte legumele proaspe-
te, pe fondul unei scãderi semnifica-
tive a preþurilor”, conform unui arti-
col al publicaþiei online DutchNews.
Deºi, încã nu s-au luat mãsuri împo-
triva Olandei, producãtorii olandezi
se confruntã cu scãderea masivã a
preþurilor deoarece producãtorii po-
lonezi s-au reorientat pentru desfa-
cere cãtre Germania, unde piaþa este
deja saturatã, mai aminteºte

DutchNews, în condiþiile în care
“Olanda este cel mai mare exporta-
tor de legume proaspete ºi flori cãtre
Rusia, cu o valoare cumulatã anualã
de circa un miliard de euro”.

Îngrijorarea fermierilor olandezi
este pe deplin justificatã, pe fondul
unor declaraþii oficiale preluate de
agenþia de ºtiri Ria Novosti, care
precizeazã cã “fructele ºi legumele
din UE vor fi supuse unei interdicþii
totale la import”, dupã cum mai scrie
Financial Times.

(continuare în pagina 14)
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DUPÃ SCHIMBAREA REGULAMENTULUI ASF,

Najib el Lakis nu mai
îndeplineºte criteriile
sã fie administrator
SIF Banat Criºana

Schimbãrile de regulament
operate de Autoritatea de Su-
praveghere Financiarã, în

luna iunie, l-au scos din conducerea
SIF Banat Criºana pe Najib el Lakis,
tocmai când acesta fusese ales de
acþionari, în AGA din aprilie.

ASF nu a mai avizat numirea lui
Najib el Lakis pentru postul de ad-
ministrator al SIF1, conform noului
regulament, deºi domnia sa a ocupat
provizoriu aceastã funcþie din no-
iembrie 2013, când ASF îi dãduse
undã verde.

Se pare cã Najib el Lakis nu mai
îndeplineºte criteriile de avizare, sta-
bilite de noul Regulament ASF
9/2014, intrat în vigoare pe 16 iunie,
ne-au explicat surse din piaþã. Admi-
nistratorii SIF-urilor trebuie sã aibã
o bunã reputaþie ºi o experienþã sufi-
cientã de cel puþin 3 ani în domeniul
financiar sau bancar, potrivit noului

Regulament.
Acest criteriu înãspreºte cerinþa

corespunzãtoare din Regulamentul
15/2004, care preciza cã administra-
torii “trebuie sã aibã o bunã reputaþie
ºi o experienþã suficientã pentru a
asigura administrarea sigurã ºi pru-
dentã a SAI”, fãrã sã cearã explicit
experienþã în domeniu.

Najib el Lakis ne-a spus cã nu a
decis dacã va contesta decizia ASF.

Omul de afaceri este preºedinte
CA la Romenergo SA ºi administra-
tor unic al Romenergo Mecanic SA
ºi a fost consilier la SIF Banat
Criºþana, în perioada 2012-2013.

Totodatã, Najib el Lakis este asociat
ºi administrator unic la “Aris Consult
Invest” SRL, societate care face inve-
stiþii pe piaþa de capital, investiþii pri-
vate, imobiliare, consultanþã.

ADINA ARDELEANU

PROIECTUL UNITÃÞILOR 3 ªI 4

Condiþii mai blânde ºi ajutoare de stat
pentru investitorii de la Cernavodã

Autoritãþile ar fi decis sã im-
punã condiþii mai blânde
potenþialilor investitori in-

teresaþi sã finanþeze construcþia Uni-
tãþilor 3 ºi 4 de la centrala nuclea-
ro-electricã de la Cernavodã, ne-au
spus surse din piaþã.

„Astfel, cei interesaþi pot veni ºi
cu echipamente nu numai cu fonduri

faþã de prima licitaþie pentru cele
douã unitãþi, care s-a încheiat în
urmã cu câþiva ani”, mai afirmã sur-
sele noastre, care considerã cã deci-
zia i s-ar potrivi de minune compa-
niei chineze interesate de investiþie.

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 2)

CÃLIN
RECHEA

Embargou asupra mãslinelor

înseamnã ºi embargou

asupra ramurilor de mãslin?

Misteriosul

om de afaceri

Najib el Lakis,

scos din schemã

de ASF.

PDL ÎL ADOPTÃ PE PNL-ISTUL IOHANNIS

Un neamþ împins
spre Cotroceni; el vrea!
l Iohannis: “Propaganda adversarilor privind
desemnarea unui minoritar etnic, necinstitã ºi perversã”

Alianþa Creºtin Liberalã ºi-a
desemnat ieri, într-o ºedinþã
comunã a conducerilor

PDL ºi PNL, candidatul unic la ale-
gerile prezidenþiale din toamnã, în
persoana lui Klaus Iohannis. Discur-
sul pe care liderul liberal l-a susþinut, în
ocazie, a fãcut trimitere la faptul cã

victoria sa este fãrã precedent în istoria
României, de dupã 1989: “Este prima
datã când o structurã de asemenea an-
vergurã desemneazã un candidat de
altã etnie la alegerile prezidenþiale
[n.a. Klaus Iohannis este etnic
german]. (CÃTÃLINA MÃNOIU)

(continuare în pagina 14)


