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Deutsche Bank,
HSBC ºi UBS,
amendate în SUA
pentru manipularea
pieþelor futures

Comisia pentru Tranzacþii cu
Contracte Futures din State-
le Unite (CFTC) a amendat

cu un total de 46,6 milioane de dolari
bãncile europene Deutsche Bank
(Germania), HSBC Holdings (Ma-
rea Britanie) ºi UBS (Elveþia) ca sã
închidã în mod amiabil o investiga-
þie civilã referitoare la manipularea
pieþei contractelor futures.

V.R.

(continuare în pagina 3)

Cea mai mare bancã
din Australia,
acþionatã în instanþã
pentru manipularea
dobânzii

Commonwealth Bank of Austra-
lia, cea mai mare bancã din Australia,
este acþionatã în judecatã de autorita-
tea naþionalã de reglementare a valo-
rilor mobiliare pentru manipularea
dobânzii de referinþã swap BBSW
utilizatã la stabilirea preþurilor deri-
vatelor, ceea ce amplificã problemele
judiciare ale acestei instituþii finan-
ciare.

V.R.

(continuare în pagina 8)

ListareaElvilapeAeRO,
aprobatãdeBVB
Bursa de Valori Bucureºti

(BVB) a aprobat listarea
companiei Elvila, al cãrei

acþionar majoritar este Viorel Cata-
ramã, pe sistemul alternativ de
tranzacþionare AeRO. Un anunþ
oficial nu a fost publicat pe site-ul
bursei, însã BVB a transmis o invi-
taþie la evenimentul de listare a
companiei, pentru 1 februarie.

Viorel Cataramã are 65% din
companie, în timp ce Libra Bank
are 1,8%, iar Fondul Oamenilor de
Afaceri (FOA), 4,24%.

Listarea pe AeRO a fost aprobatã
de acþionarii companiei, în Aduna-
rea Generalã din 18 octombrie 2017.

La finalul lunii decembrie, AGA
Elvila a decis ca societatea sã
împrumute maxim 2,5 milioane de
euro, de la Raiffeisen.

În 2016, Elvila a raportat un pro-
fit de 991.592 lei, pe fondul unor
afaceri de 52,27 milioane de lei.

În 2016, SAI SAFI-Invest, admi-
nistratorul Fondului Oamenilor de
Afaceri (FOA), a scos la vânzare,
pachetul de 1.722.010 acþiuni
“Elvila” SA deþinut de fond
(4,24%), în condiþiile în care FOA
nu se mai încadra în limitele in-
vestiþionale impuse de regulamen-
tele în vigoare, dar se pare cã nu ºi-a
gãsit cumpãrãtor.

SAI SAFI este controlatã de Vio-
rel Cataramã, printr-o participaþie
directã de 50,1% ºi prin Elvila SA,
care are 49,03%, conform informa-
þiilor de la Registrul Comerþului.

În urma unui control din 2015,
Autoritatea de Supraveghere Finan-
ciarã (ASF) a impus, în august 2016,
sancþiuni în sarcina SAI SAFI Invest
ºi a conducãtorilor acesteia, potrivit
unui rãspuns transmis de SAI SAFI,
la solicitarea ziarului BURSA.

SAI SAFI-Invest, administrato-
rul Fondului Oamenilor de Afaceri
a practicat un comision de admini-
strare supradimensionat (1,2% pe
lunã), raportat la media din piaþã,
dar ºi la activitatea derulatã, potrivit
rapoartelor Autoritãþii de Suprave-
ghere Financiarã, în urma controlu-

lui din noiembrie 2015.
“Dorim sã menþionãm faptul cã

toate mãsurile dispuse au fost im-
plementate de cãtre societate, iar
sancþiunile însuºite de cãtre condu-
cãtori”, ne-au transmis, atunci,
reprezentanþii societãþii de admi-
nistrare.

SAFI a fost societatea de admi-
nistrare a Fondului Mutual al Oame-
nilor de Afaceri (FMOA), care a
creat un imens scandal în anul 1996,
când sute de mii de oameni ºi-au
pierdut banii investiþi în acest fond.

FMOAa fost înfiinþat în 1993 ºi a
scos la vânzare certificate de investi-
tor, pe care oamenii s-au grãbit sã le
cumpere, fiind tentaþi de faptul cã li
se promitea o creºtere de 40% pe
lunã a sumei investite, în timp ce
bãncile acordau o dobândã de doar
5-7%, potrivit informaþiilor din Wi-
kipedia, care aratã: “Deºi, scriptic, a
înregistrat evoluþii ºi rezultate spec-
taculoase în primii ani de funcþionare,
în anul 1996 Fondul Mutual al Oa-
menilor de Afaceri s-a confruntat cu
probleme foarte grave, determinate
în principal de politicile de investiþie
neadecvate ºi de insuficienta regle-
mentare a pieþei de capital, probleme
ce au culminat cu suspendarea rã-
scumpãrãrilor titlurilor.

Cauza imediatã a fost modifica-
rea, în primãvara anului 1996, a re-
gulamentului în baza cãruia se cal-
cula valoarea activului net al fondu-
rilor de investiþii. Conform noii
proceduri de calcul, FMOA a fost
declarat falimentar. Un timp, fieca-
re investitor a reuºit sã-ºi recupere-
ze lunar câte 5% din sumã, sau a pu-
tut achiziþiona în contul banilor
depuºi mobilã marca Elvila”.

“Libra Bank”, acþionarul care a
contestat rãscumpãrarea acþiunilor
“Elvila”, a fost înfiinþatã în 1996 de
mai mulþi oameni de afaceri, acþio-
nari ai SAFI-FMOA, ºi a devenit
operaþionalã în mai 1997. În aprilie
2000, Viorel Cataramã, acþionar
fondator, a vândut 90% din acþiuni
unui grup de 19 investitori turci ºi
ciprioþi. (A.A.)
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Avem un personaj...
ne trebuie un autor

Ciudat lucru, cum un produs al
politicii noastre care musteºte
de autentic ºi autoh-

ton, Liviu Dragnea, nu se
aºeazã cîtuºi de puþin în tipo-
logia caragialianã! Oriunde
încerci sã îl pui, nu e de aco-
lo. Nu e Trahanache, deºi
pare sã aibã unele date, dar
este clar: la capacitatea ono-
rabilului de a jongla cu ma-
chiaverlîcurile nu a ajuns, nici pe de-
parte. Abia dacã este undeva, la ju-
mãtatea drumului, între Caþavencu ºi
Brînzovenescu. Tipãtescu nu este, cã
nu are impulsul ºi inconºtienta sigu-

ranþã de sine necesare rolului ºi nici
apetitul de a seduce nevestele binefã-

cãtorilor sãi politici. Caþaven-
cu... nici atît... e ambiþios,
adevãrat, dar nu e “localist”,
ci dimpotrivã, þinteºte sus, la
centru. Turmentat nu e, poli-
þai, nici vorbã, ce mai... nu se
aºeazã în tipar. E ca ºi cînd
Nenea Iancu nu ar fi trecut ni-
ciodatã prin Teleorman, ori

Teleormanul nu l-ar fi încãput nicio-
datã pe Caragiale.

Mã uit în ograda vecinilor ºi mã
gîndesc la Platonov, caricatura
pleoºtitã care rezultã din altoirea lui

Hamlet cu mentalitatea ºi logica vieþii
de provincie. Numai geniul lui Cehov
putea sã îndrãzneascã acest altoi, ba
pe deasupra sã aibã curajul sã-l înfã-
þiºeze lumii ca pe o demnã de atenþie
creaþie literarã. Nu e nici de aici. Nu
are nostalgia ratãrii ºi nici nu are cum.
Omul nostru are o creaþie ºi e mîndru
de ea: a dat þãrii guverne PSD, într-un
an, cît alþii într-un cincinal ºi jumã-
tate. Chiar dacã are ceva din donjua-
nismul de provincie al lui Platonov, el
îºi stãpîneºte damele, nu le abandone-
azã ºi nici nu îºi asumã neputinþa de a
le satisface ambiþiile sau visele.

(continuare în pagina 3)

BOGDAN CHIRIÞOIU:

“Costurile bãncilor de la noi - mult
mai mari decât cele din afara þãrii”

l Pentru investigaþia pe bãnci, Consiliul
Concurenþei a trecut, în premierã, graniþele þãrii
l Consiliul Concurenþei va termina primul mare
caz din sectorul financiar, pânã la jumãtatea anului

Consiliul Concurenþei va
finaliza, în prima parte a
acestui an, primul mare caz

din industria financiarã, a anunþat,

ieri, preºedintele instituþiei, Bogdan
Chiriþoiu. Domnia sa a precizat cã
este vorba despre o investigaþie în
care suspecteazã încãlcarea legii,
printr-un presupus schimb de infor-
maþii între marile companii care
vând RCA ºi în care sunt implicate
firme de leasing ºi bãnci care deþin
astfel de societãþi.

La jumãtatea lunii decembrie
2017, Consiliul Concurenþei anunþa
cã a efectuat inspecþii inopinate la se-
diile a 25 bãnci, Instituþii Financiare
Non-Bancare (IFN), societãþi de lea-
sing, asociaþii profesionale ºi patro-
nale din domeniul serviciilor finan-

ciare, aceasta fiind una dintre cele
mai ample acþiuni ale instituþiei.

Inspecþiile au fost derulate în ca-
drul a douã investigaþii declanºate de
Autoritatea de concurenþã pe piaþa
serviciilor de leasing operaþional ºi
pe piaþa de leasing financiar ºi credi-
tului de consum din România.

Una dintre acestea vizeazã posibile
schimburi de informaþii sensibile din
punct de vedere comercial între com-
panii concurente pe piaþa leasing-ului
financiar ºi a creditului de consum.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 2)

CORNEL
CODIÞÃ

ÎN VEDEREA RAPORTÃRII CÃTRE
OFICIUL PENTRU SPÃLAREA BANILOR
BNR a blocat conturile celor care
tranzacþioneazã Bitcoin

Banca Naþionalã a României (BNR) a dispus blocarea conturilor celor
care tranzacþioneazã moneda virtualã Bitcoin, în vederea raportãrii prove-
nienþei banilor cãtre Oficiul Naþional de Prevenire ºi Combatere a Spãlãrii
Banilor, potrivit unor surse din piaþã. Acestea aratã cã cei care au fãcut
tranzacþii cu Bitcoin trebuie sã dovedeascã provenienþa banilor – fie din
tranzacþii, fie din minarea criptomonedei.

Discuþii despre blocarea conturilor clienþilor de cãtre bãnci apar pe foru-
muri ºi bloguri.

Banca Naþionalã a României a transmis cã nu crede în Bitcoin. La înce-
putul anului trecut, Ruxandra Avram, ºef compartiment Reglementare ºi
Monitorizare a Sistemelor de Plãþi ºi Sistemelor de Decontare din Banca
Naþionalã a României (BNR) a arãtat cã BNR nu crede foarte mult în Bit-
coin ºi nu are vreo iniþiativã pentru a adopta tehnologia Blockchain, pentru
cã nu o digerã foarte bine. n

CONSUMATORII ÎI CER AUDIENÞÃ LUI IOHANNIS

Piperea urmeazã exemplul
lui Steven van Groningen

l Parakletos: “1,1 milioane de consumatori se aflã în executare silitã ori într-o fazã premergãtoare
executãrii silite”

A
vocatul Gheorghe Pipe-
rea, preºedintele Aso-
ciaþiei Parakletos, s-a
gândit sã-i solicite

preºedintelui Klaus Iohannis o au-
dienþã pentru discutarea pe marginea
practicii neunitare din justiþie pri-
vind procesele clienþilor cu bãncile.

Este binecunocutã practica com-
paniilor strãine prezente în România
ca, atunci când întâmpinã vreo pro-
blemã, sã-ºi trimitã ºeful la întâlniri
stabilite cu oficialitãþi ale statului, de
la preºedinte de þarã, la premier sau
guvernator BNR, pentru a-ºi expune
punctul de vedere. Foarte rar, aceºtia
sunt refuzaþi de autoritãþile române.

Preluând obiceiul multinaþionale-
lor, Gheorghe Piperea, care repre-
zintã un numãr important de clienþi
bancari, va înregistra astãzi cererea
de audienþã la Klaus Iohannis pe su-
biectul dãrii în platã.

Domnia sa a anunþat cã doreºte sã
aibã o discuþie pe subiect cu preºedin-
tele þãrii dupã ce acesta din urmã l-a
primit pe Rainer Seele, ºeful OMV, în
prima parte a acestei luni. Atunci,
avocatul Piperea a scris, pe pagina lui
de Facebook: “Mã gândesc cã
domnul preºedinte ar putea sã ne pri-
meascã ºi pe noi, reprezentanþii con-
sumatorilor, într-o audienþã, pentru
a-i expune situaþia gravã a celor 3 mi-
lioane de dosare civile, dubla mãsurã
cu care opereazã sistemul judiciar, in-

clusiv în penal, sfidarea deciziilor
CEDO ºi ale CJUE, impredictibilita-
tea actului de justiþie (împãnat de si-
tuaþii identice soluþionate cu hotãrâri
diametral opuse) ºi scãderea încrede-
rii în sistemul nostru judiciar, plus
gravele consecinþe ale dublãrii sau
triplãrii iminente ale costurilor credi-
tului ºi ale vânzãrii debitorilor cãtre
colectorii de creanþã, care executã ce-
tãþenii români în nu mai puþin de 1,1
milioane de dosare”.

În 2015, preºedintele Raiffeisen
Bank România, Steven van Gronin-
gen, s-a adresat, în calitate de ºef al
Consiliul Patronatelor Bancare din
România (CPBR) la acea vreme, lui
Klaus Iohannis, solicitând sesizarea
Curþii Constituþionale cu privire la
Legea dãrii în platã.

În speranþa cã va ajunge ºi el sã
discute despre soarta debitorilor
români cu preºedintele þãrii, Gheor-
ghe Piperea subliniazã, printre alte-

le, în cererea de audienþã: “Consu-
matorii apeleazã in extremis la insti-
tuþia stingerii obligaþiilor de platã
prin darea în platã a imobilului ipote-
cat în favoarea profesionistului, pen-
tru a-ºi crea o situaþie mai favorabilã
ºi pentru a-ºi recãpãta libertatea eco-
nomicã. Practica neunitarã ºi contra-
rã intereselor consumatorilor
opreºte, însã, acest deziderat, ceea ce
face excesiv de dificilã sau chiar inu-
tilã exercitarea drepturilor consuma-
torilor prevãzute în Dreptul Uniunii
Europene în favoarea lor. Or, o astfel
de situaþie fapticã determinã o evi-
dentã încãlcare a principiului efecti-
vitãþii Dreptului Uniunii Europene,
cu previzibilã consecinþã a sancþio-
nãrii þãrii noastre de cãtre CJUE de la
Luxemburg”.

Avocatul Piperea aminteºte, prin-
tre altele, cã scopul urmãrit de legiui-
tor când a adoptat Legea dãrii în pla-
tã a fost acela ca, prin intermediul
prevederilor legislative, sã se ajungã
la restabilirea unui echilibru contrac-
tual între pãrþile din contractele de
credit, în acele cazuri în care, pe de o
parte, imobilele achiziþionate s-au
devalorizat considerabil, iar, pe de
altã parte, obligaþia de platã a credi-
tului s-a mãrit semnificativ din cauza
creºterii cursului valutar.

E.O.
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