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ªomajul
din Grecia,
în declin uºor

Rata ºomajului din Grecia s-a re-
dus uºor în septembrie anul acesta,
la 25,7%, de la 26% în august
2014, respectiv de la 28% în sep-
tembrie 2013, anunþã Oficiul Cen-
tral de Statisticã de la Atena
(ELSTAT).

Nivelul menþionat este cel mai
scãzut din august 2012, când rata
ºomajului din Grecia se situa la
25,5%. Cel mai ridicat nivel, de
28%, a fost înregistrat în septembrie
2013.

Potrivit ELSTAT, 1,241 milioane
de greci nu aveau un loc de muncã în
septembrie, în scãdere cu 123.115
comparativ cu perioada similarã din
2014.

Cea mai ridicatã ratã a ºomaju-
lui, de 49,8%, a fost înregistratã, în
septembrie, în rândul tinerilor cu
vârste cuprinse între 15 ºi 24 de
ani. În septembrie 2013, rata ºoma-
jului în rândul acestora era de
57,3%.

În septembrie 2014, numãrul an-
gajaþilor din cea mai îndatoratã þarã
europeanã era de 3.589.280 persoa-
ne, în creºtere cu 79.247 comparativ
cu perioada similarã din 2013,
potrivit ELSTAT.

Rata ºomajului din Grecia este, în
continuare, cea mai ridicatã din zona
euro, unde media a fost de 11,5% în
septembrie.

Comisia Europeanã estimeazã cã
PIB-ul Greciei va creºte cu 0,6% în
2014, acesta urmând sã fie primul
avans anual din 2007 pânã în
prezent.

V.R.

Ziarul Financiar
ºi agenþia Mediafax, în centrul
suspiciunii de evaziune fiscalã

M
ediafax Mall, societa-
te înfiinþatã în luna
septembrie, ar încasa
bani pe abonamente

la Ziarul Financiar, potrivit unor sur-
se, în condiþiile în care editura sa -
Mediafax Group – este suspectatã de
evaziune fiscalã.

Mediafax Mall, având ca domeniu
principal de activitate editarea cãrþi-
lor, ziarelor ºi revistelor, îi are ca ac-
þionari pe Alerria Business Consul-
ting SRL (1%) ºi Adrian Sârbu
(99%), iar administrator pe Roxana
Grigoruþã.

La rândul sãu, Mediafax Group îi
are ca acþionari pe Mediafax SA
(2,1%), SC Mira Consulting (2,1%),
Alerria Management Company
(4,2%), Adrian Sârbu (91,54%), iar
ca administratori pe Roxana Grigo-

ruþã, Orlando Nicoarã ºi Liliana Flo-
rentina ªerban.

Prin urmare, ambele societãþi au
acelaºi proprietar majoritar, pe
Adrian Sârbu.

Pãrerile juriºtilor consultaþi de noi
sunt împãrþite. Unii susþin cã, în con-
diþiile în care s-ar adeveri suspiciu-
nile de evaziune fiscalã care plutesc
asupra Mediafax Grup, încasãrile zia-
rului pe o altã societate, respectiv Me-
diafax Mall, ar reprezenta sustragerea
veniturilor de la urmãrire, fapt calificat
mai grav decât evaziunea fiscalã.

Alþi juriºti spun, însã, cã ar fi vor-
ba de împiedicarea înfãptuirii justi-
þiei.

Pe 27 noiembrie, Mediafax Grup
ºi-a cerut insolvenþa, potrivit unui
anunþ postat pe Tribunalul Bucu-
reºti, motivul invocat fiind, potrivit

presei, cel al incapacitãþii de platã în
care societatea se aflã, dar ºi din cau-
za datoriilor pe care aceasta le are cã-
tre ANAF. La termenul de judecatã
de ieri, instanþa a decis transferul
acestei cauze cãtre un alt complet de
judecatã, un nou termen fiind stabilit
foarte rapid, pe 16 decembrie, potri-
vit portatului instanþei.

Mediafax Group reuneºte opera-
þiunile de presã scrisã, online ºi
agenþie de presã controlate în
România de Adrian Sârbu:
Gândul.info, agenþia Mediafax, Zia-
rul Financiar, Business Magazin etc.

Percheziþii la grupul
Mediafax

Poliþia a descins ieri dimineaþã la
sediul grupului Mediafax, pentru

percheziþii.
Procurorii din cadrul Parchetu-

lui de pe lângã Înalta Curte de Ca-
saþie ºi Justiþie au deschis în 2 de-
cembrie un dosar penal împotriva
Mediafax Group, Roxana-Dorina
Grigoruþã ºi Orlando Nicoara, sub
aspectul sãvârºirii  infracþiunii  de
evaziune fiscalã, potrivit paginade-
media.ro.

Într-o postare pe blogul personal,
în care mulþumea colegilor ºi parte-
nerilor, Orlando Nicoara, fostul di-
rector general al Media-
fax Group, preciza:
“Mi-am anunþat intern
plecarea la începutul lui
octombrie, acum douã
luni. Dosarul de la Par-
chet a fost deschis pe 2
decembrie, iar insolven-
þa a fost cerutã pe 26 no-
iembrie”.

Coincidenþã sau nu,
dupã ce, miercuri,
Orlando Nicoarã ºi-a
golit biroul, joi diminea-
þã, la ora ºase dimineaþa,
procurorii Parchetului
de pe lângã Înalta Curte
de Casaþie ºi Justiþie au
descins la sediul Media-
fax, pentru percheziþii.

IOANA POPA

(continuare în pagina 3)

De ce a cuprins febra aurului
bãncile centrale din Europa?

Olanda a surprins luna trecu-
tã pieþele prin anunþarea re-
patrierii, în secret, a

unei importante cantitãþi de
aur de la Federal Reserve
Bank of New York. La câteva
sãptãmâni distanþã, postul de
t e l e v i z i u n e b e l g i a n
VTM-Nieuws a anunþat cã
Banca Belgiei analizeazã re-
patrierea întregii rezerve de aur a þã-
rii, iar informaþia a fost confirmatã
de banca centralã.

Koos Jansen, analist la dealerul de

metale preþioase BullionStar din
Singapore, ne oferã ºi noul context

european în care s-au înmulþit
declaraþiile politice privind re-
patrierea rezervelor de aur
monetar. “Metodologia referi-
toare la determinarea balanþei
de plãþi a Germaniei va fi
schimbatã conform noilor
standarde anunþate de FMI”,

se aratã pe site-ul Bundesbank, ban-
ca centralã a Germaniei.

(continuare în pagina 11)

Sobolewski, la Mediafax,
în timpul percheziþiilor
procurorilor

Ludwik Sobolewski, directorul
general al Bursei de Valori Bucureºti
(BVB), a petrecut asearã aproxima-
tiv o orã la sediul Mediafax, chiar în
timp ce procurorii secþiei de urmãri-
re penalã ºi criminalisticã din cadrul
Parchetului de pe
lângã Înalta Curte de
Casaþie ºi Justiþie
(ICCJ) efectuau per-
cheziþii, într-un dosar
de evaziune fiscalã ºi
spãlare de bani.

Sobolewski a ieºit
din sediul Mediafax,
asearã, în jurul orei 18,
cu un plic în mânã.

Întrebat ce a fãcut

la Mediafax, directorul BVB s-a fã-
cut cã nu aude, deºi s-a oprit puþin pe
loc, dupã care s-a grãbit spre maºinã
ºi a pãrãsit locaþia. (P.B.)

(continuare în pagina 3)

VOCI DESPRE CAZUL LUI BÎLTEANU

Bursa, banii altora, piaþa imobiliarã
ºi Statul la pândã
l Circuitul banului de la Stat la Stat trece prin SIF, prin BVB, prin
conturile arestaþilor l Procurorii, noii alimentatori ai Bugetului?

În 8 iulie 2012, pre când câmpul
de lupta încã mustea de sudoa-
rea produsã în peste 30 de ore de

AGA, când de pe crenelurile zdren-
þuite ale SIF Muntenia cãzuserã ulti-
mii strãjeri ai vechii orânduiri, în
uralele, reverberate în media, ale in-
vadatorilor, actorii ºi spectatorii mai
mult sau mai puþin avizaþi ai pieþei
financiare au avut oportunitatea de
a-ºi arãta întreaga mãsurã a ignoranþei
crase relativ la ceea ce a fost, ce toc-
mai se întâmplase ºi ce va avea sã fie.

În vremurile de relativã bunãstare,
Societãþile de Investiþii Financiare
nu erau interesante pentru aventu-
rierii capitalului românesc. Era mai
lesne sã speculezi terenuri ºi case, sã
construieºti ºi sã cãpuºezi un Stat de-
stul de chivernisit, decât sã-þi baþi ca-
pul cu proceduri complicate, de niºã

strãjuitã pe de o parte de deþinãtorii
monopolului cunoaºterii branºei, pe
de alta de relativa transparenþã impu-
sã de lege. În vreme de crizã, însã,
orice resursã devine interesantã…

La data primului mare scandal le-
gat de SIF, în 2012, lucrurile stãteau
cam aºa:

Înfiinþatã în 1996, Societatea de
Investiþii Financiare nr. 4 Muntenia,
ieºitã din crisalida FPP ºi listatã pe
bursã în 1999, dispunea, conform bi-
lanþului anual din 2011, de un activ
net de 1.227.113.039 lei – aproxima-
tiv 300 de milioane de euro. De par-
tea cealaltã, se regãseau capitaluri
proprii de 1.137.521.392 lei (din
care 80.703.652 lei capital social,
991.075.583 lei – rezerve,
65.336.350 lei profit ºi 405.088 lei -
rezultat reportat). Astfel, rezervele
reprezentau cea mai mare parte a ca-
pitalurilor proprii (de 10 ori capitalul
social). Aceºti bani reprezintã capi-
talul folosit pentru a creºte deþinerile
celor 6 milioane de acþionari.

MIHAI ANTONESCU

(continuare în pagina 13)

CÃLIN
RECHEA

Diploma de Excelenþã pentru
“Implicare în industria jocurilor
de noroc în anul 2014”

Ziarul BURSA a primit, mier-
curi, diploma de Excelenþã
pentru “Implicare în industria

jocurilor de noroc în
anul 2014”, la Gala Pre-
miilor Industriei de
Gambling, ediþia a 7-a,
organizatã de “Casino
Life & Business Maga-
zine”.

Gala recompenseazã
activitatea de peste an a
celor mai reprezentativi
membri ai lumii gam-
blingului românesc,

aducând împreunã jucãtori, persoa-
ne publice, oameni care conteazã în
lumea “business-ului”, oameni de

culturã, artã ºi sport, dar
ºi din mass media.

Ziarul “BURSA” a
editat, anul acesta, a treia
ediþie a Suplimentului
“GAMBLING” drept
follow-up al Conferinþei
Române  de  Gambling,
organizatã de “Casino
Life and Business Maga-
zine”.

(continuare în pagina 6)

ZIARUL "BURSA", PREMIAT

Douã trofee la “Gala premiilor pieþei de
capital”, organizatã de Asociaþia Brokerilor

Asociaþia Brokerilor a acor-
dat ziarului “BURSA”
douã premii, în cadrul “Ga-

lei premiilor pieþei de capital 2014”,
desfãºuratã miercuri searã.

Grupul de presã “BURSA” a obþi-
nut premiul pentru promovarea fi-
nanþãrii prin piaþa de capital, dupã ce
a organizat, pe 9 septembrie, a treia
ediþie a Conferinþei cu tema “Finan-
þare prin piaþa de capital”, o dezbate-
re animatã, care s-a bucurat de o au-
dienþã numeroasã.

De asemenea, jurnalistul ziarului
BURSAAdina Ardeleanu a luat pre-
miul pentru cele mai critice articole

la adresa pieþei de capital.
Cei 14 premianþi ai acestei ediþii a

Galei, un eveniment cu tradiþie pe pia-
þa noastrã de capital, au fost rãsplãtiþi

cu aplauze, trofee ºi diplome oferite de
cãtre membrii Asociaþei Brokerilor.

(continuare în pagina 6)

Vezi schema
firmelor lui Adrian
Sârbu în pagina 2.

Procurorii au ridicat

documente de la

sediul Mediafax.


