
16 pagini

n DANIEL SAIZU, LIDO BY PHOENICIA: “Preºedinþia
Consiliului Europen ne aduce turiºti în þarã”

PAGINA 2

n Surse: National Stock Exchange din India vrea sã
livreze aur de pe propria platformã

PAGINA 16

n PENTRU ANUL ÎN CURS
Petrom estimeazã un
profit cu 17,5% mai mic
faþã de 2018

PAGINA 5

GRAM AUR = 173,5601 RON FRANC ELVEÞIAN = 4,1761 RON EURO = 4,7607 RON DOLAR = 4,2327 RON

2 lei

5 948491 340012 07360

Luni, 22 aprilie 2019, nr. 75 (6370), anul XXIX

n INVESTIÞIE DE 6 MILIARDE DOLARI
British Petroleum ºi SOCAR construiesc o nouã
platformã de explorare în Azerbaidjan

PAGINA 4

n ASF: Modificarea actului constitutiv
al SIF5 are temei legal PAGINA 5

La Hezbollah acasã vin bani din piaþa
noastrã de capital (III)

Cum cineva nu putea
studia “Business and
Public Administration”
în Liberia, în 1984

Dacã vã amintiþi, spuneam mai de-
vreme cã e bizar locul, momentul ºi
modul în care Najib El Lakis
ºi-a efectuat, cicã, studiile “su-
perioare de lungã duratã”…

Cine Dumnezeu merge sã
înveþe la o facultate din Mon-
rovia?!?

Ca sã mã fac cât mai bine
înþeles:

Liberia este o þarã din Afri-
ca de Vest, întemeiatã de American
Colonization Society, o organizaþie
care a cãutat un loc în care negrii elibe-

raþi din sclavie sã-ºi poatã construi o
“civilizaþie proprie ºi bunãstare”.

Liberia se învecineazã cu Sierra
Leone, Guineea ºi Coasta de Fildeº,
are ieºire la Oceanul Atlantic, o su-
prafaþã de 111.369 kmp ºi o popula-
þie de 4.500.000 de locuitori, vorbi-
tori de limbã englezã, dar împãrþind

ºi 20 de dialecte ºi idiomuri
locale, creºtini, în proporþie
de 85 la sutã, protestanþi în
covârºitoare majoritate, cu o
minoritate musulmanã majo-
ritar sunnitã.

Ca sã vã daþi seama cât de
important e sã fii reformat în
Liberia:

Preºedintele actual, fostul fotbalist
profesionist George Weah, a fost ofi-
cial creºtin. De fapt, foarte probabil, în

forul sãu interior era musulman. Un
musulman care era nevoit sã se ascun-
dã pentru a nu avea de suferit (Taqiya).
Când Weah a plecat sã joace fotbal la
mari cluburi din Europa Occidentalã, a
profitat de libertatea de exprimare reli-
gioasã ºi a trecut oficial la Islam. Dar,
când a revenit în Liberia ºi s-a încris în
cursa prezidenþialã, pentru a putea
câºtiga, a devenit din nou creºtin pro-
testant.

Liberia a fost colonizatã în 1822, a
emis o Declaraþie de Independenþã în
1847, a cãpãtat prezenta teritorialitate
în 1857, a fost recunoscutã de Statele
Unite în 1862, a devenit membru ONU
în 1945. Actuala Constituþie dateazã
din 6 ianuarie 1986.

Liberia este prima republicã procla-
matã pe Continentul African.

O þarã modernã, emancipatã, încã
de la întemeiere. Pânã la un moment
dat.

În 1980, eu aveam 15 ani ºi, deºi nu
aveam cele mai bune rezultate la ºco-
alã, la materiile din programã, eram
destul de deºtept, de atent la ce se pe-
trecea în jurul meu, în lume, preocu-
pat de istorie, de politicã, de econo-
mie.

Mi-amintesc de sergentul Doe ºi de

lovitura sa de Stat care a bramburit tre-
aba în Liberia.

Samuel Doe l-a asasinat pe
Preºedintele William R. Torbert, a for-
mat un Consiliu Popular ºi a guvernat
ca dictator, apoi ca preºedinte, a pro-
mulgat actuala Constituþie, a înãbuºit
o tentativã de coup d’Etat în 1985, cea
a lui Thomas Quiwonkpa, ºi a fost dat
jos de la putere, în 1990, de Frontul
Naþional Patriotic condus de Charles
Taylor. ªi executat.

Liberia a fost, ulterior, teatrul a douã
mari rãzboaie civile, între 1989 ºi
1997, apoi între 1999 ºi 2003, dar asta
e altã poveste, care n-are nicio legãturã
cu ce ne preocupã pe noi acum.

Ideea e urmãtoarea:
Najib El Lakis e nãscut în 1963. În

1984 avea 21 de ani.
În Liban era în plinã desfãºurare

Rãzboiul Civil.
Liberia era în plin conflict declanºat

de lovitura de Stat a lui Samuel Doe,
cu rebeliuni peste rebeliuni, cu con-
flicte interetnice ºi cu persecuþii asu-
pra populaþiei musulmane, cu cea mai
sinistrã violenþã posibilã ridicatã la
rang de rutinã curentã.

(continuare în pagina 6)

Sãptãmâna trecutã v-am arãtat cine este Najib El Lakis, omul care controleazã douã SIF-uri ºi
care îºi propune expansiunea acestui imperiu financiar, care sunt rãdãcinile sale, interese-
le sale ºi cum este el apropiat de structuri periculoase.

V-am prezentat istoricul ºi scenariul probabil al devenirii imperiului la care fãceam
referire.

Astãzi vom completa profilul personajului principal al acestei saga ºi vom trage conclu-
zii extrem de interesante.

MIHAI
ANTONESCU

INVESTIGATIE

ÎN ACÞIONARIATUL SIF BANAT - CRIªANA

Gruparea Bîlteanu – Lakis,
peste pragul legal, încã

l ASF cere SIF1 sã blocheze drepturile de vot pentru o deþinere concertatã de peste 12%, pentru al patrulea an la
rândlVizate de decizia ASF sunt companiile prin care acþioneazã Najib El Lakis ºi asociaþii sãi

A
utoritatea de Supra-
veghere Financiarã
(ASF) a stabilit, pen-
tru al patrulea an
consecutiv, cã gru-
pul Bîlteanu – Lakis,
format în prezent din
Aris Capital, Torch
Invest ºi Smart Capi-

tal Investment acþioneazã în mod con-
certat ºi are o deþinere cumulatã de
12,22777% din capitalul SIF-ului, mai
mult decât dublu faþã de pragul legal
stabilit prin lege de 5%, cerând condu-
cerii societãþii de investiþii financiare
sã adopte mãsuri pentru limitarea
drepturilor de vot, pânã la pragul legal,
înainte de adunarea generalã a acþio-
narilor de astãzi.

ASF a decis, în februarie 2015, cã
un grup care acþiona concertat ºi care
deþinea la vremea respectivã aproape

un sfert din capitalul social al SIF Ba-
nat – Criºana, respectiv 23,46%, for-
mat din Aris Capital, Torch Invest,
Oshia Holdings Ltd, Smart Capital
Investments ºi Monticlifti Manage-
ment Ltd trebuie sã-ºi reducã deþinerea
la maximum 5% în conformitate cu
legea, în termen de trei luni.

Aris Capital, companie administra-
tã de Najib El Lakis, ºi Smart Capital
Investments a atacat decizia ASF în in-
stanþã, iar Curtea de Apel Bucureºti a
admis în parte cererea în sensul cã a dis-
pus suspendarea executãrii deciziei
pânã la decizia de fond, care încã se ju-
decã la Înalta Curte de Casaþie ºi Justi-
þie, care la rândul ei a sesizat în februa-
rie 2018 Curtea de Justiþie a Uniunii
Europene. CJUE trebuie sã rãspundã
dacã anumite prevederi din directivele
europene sunt opuse cadrului legisla-
tiv naþional.

În acest context, avocatul Cristian
Duþescu ne-a declarat: “Dacã unul
sau mai mulþi acþionari, care lucreazã
în mod concertat, au depãºit limita le-
galã de deþinere de 5% din capitalul
social, prima sancþiune legalã constã
în suspendarea drepturilor de vot (n.r.
ceea ce se întâmplã în fiecare an din
2015) ce depãºesc pragul de 5%, ur-
matã, eventual, de sancþiunea cu
avertisment sau amendã pentru încãl-
carea limitei legale de deþinere la ca-
pitalul social”.

Avocatul a subliniat cã sancþiunile
menþionate sunt valabile doar dacã nu
a fost pronunþatã o hotãrâre judecãto-
reascã prin care sã se suspende sau sã
se anuleze efectele deciziei ASF, prin
care s-a stabilit cã unul sau mai mulþi
acþionari ce opereazã concertat au
depãºit pragul legal de deþinere.

“Legislaþia românã prevede ºi

sancþiunea vânzãrii forþate a deþine-
rilor ce depãºesc limita de 5%, dacã
cei ce depãºesc pragul nu îºi înstrãi-
neazã deþinerile într-o anumitã pe-
rioadã de timp dar care, din câte
ºtiu, nu s-a aplicat niciodatã în piaþa
de capital din România cu privire la
SIF-uri”, ne-a mai spus Cristian Du-
þescu care a conchis: “Din punctul
meu de vedere, cea mai bunã soluþie
pentru a se evita astfel de situaþii în
viitor este eliminarea pragului de
deþinere”.

Prezumþia cu privire la acþiunea
concertatã a avut la bazã istoricul rela-
þiilor comerciale dintre companiile
prin care acþioneazã Najib El Lakis ºi
asociaþii sãi.

MIHAI GONGOROI,
ANDREI IACOMI

(continuare în pagina 13)

PIPEREA, DUPÃ DESECRETIZAREA
RAPORTULUI REFERITOR LA O POSIBILÃ
MANIPULARE A ROBOR ÎN 2008:

“Raportul Consiliului
Concurenþei pe ROBOR
pare redactat de BNR”

Consiliul Concurenþei a desecreti-
zat Raportul întocmit în urma anchetei
efectuate în 2008 asupra modului de
calcul al indicelui
ROBOR.

Concluziile lucrãrii
evidenþiazã, printre al-
tele, cã la calculul
ROBOR participã un
numãr de zece bãnci
“alese de cãtre BNR pe
baza unor criterii spe-
cifice (activitatea pe
piaþa monetarã inter-
bancarã, limitele pen-
tru depozitele în RON
acordate de instituþia de credit altor
participanþi, limitele altor instituþii de
credit pentru depozitele în lei acordate
acestei instituþii de credit)”. Bãncile
participante au cote egale pe piaþa
Fixingului.

Conform documentului citat, preve-
derile legislative din domeniu au ca

scop asigurarea premiselor pentru crea-
rea unor indici de referinþã siguri, de
încredere, care sã reflecte nivelul real al

dobânzilor la care se
efectueazã tranzacþii cu
depozite în lei pe piaþa
monetarã interbancarã
româneascã: “Þinând
seama de relevanþa ºi
funcþionalitatea sa, in-
dicele ROBOR este uti-
lizat ca indicator/refe-
rinþã în contractele de
împrumut în lei, cu
dobândã variabilã,
acordate de cãtre insti-

tuþiile financiare atât persoanelor fizice
(retail), cât ºi persoanelor juridice
(clienþi corporate) ºi municipalitãþilor
(autoritãþi publice), fie direct, fie inclus
în cadrul dobânzii interne a bãncii.

EMILIA OLESCU
(continuare în pagina 8)

Relaþiile din jurul ARIS CONSULT INVESTING

DEªI AVEM UN PONTENÞIAL DEOSEBIT
DE PRODUCÞIE

RWEA:“ÞinteleGuvernului
pe energia verde -
mult sub media UE”
l Consiliul European þinteºte, pentru 2021-2030, majorarea
cotei energiei regenerabile la minim 20% din consumul total de
energiel CE vrea ca fiecare þarã membrã sã atingã un minim de
10% consum de biocombustibili din total, pânã în anul 2020
l Adrian Borotea, Asociaþia Producãtorilor de Energie Eolianã
din România: “Avem un potenþial deosebit de producere a
energiei verzi, dar Ministerul Energiei îºi asumã þinte cu mult
sub media europeanã”

Þara noastrã are un potenþial deose-
bit de producere a energiei electrice din
surse regenerabile, dar, din pãcate, Gu-
vernul de la Bucureºti îºi
asumã þinte cu mult sub
media europeanã, susþi-
ne Adrian Borotea,
vice-preºedinte executiv
al Asociaþiei Producãto-
rilor de Energie Eolianã
din România (Romanian
Wind Energy Associa-
tion - RWEA).

Uniunea Europeanã
are în vedere reducerea
emisiilor de gaze cu
efect de serã ºi majorarea
ponderii energiei verzi în totalul consu-
mului de energie, îmbunãtãþind ºi adãu-
gind reglementãrile în vigoare ori prin
formularea altora noi, cu incidenþã pânã
în anul 2030, cel puþin, aratã raportul
“Energia regenerabilã în Uniunea Eu-
ropeanã. Perspective privind reforme-
le” (“Renewable Energy in the EU. Sta-

tus and outlook following the reform”),
elaborat de organizaþia europeanã CEP.
Autorii raportului menþioneazã cã legi-

slaþia europeanã în pri-
vinþa surselor de ener-
gie regenerabilã (rene-
wable energy sources -
RES) a fost reformula-
tã aproape în întregi-
me pentru perioada
2021-2030, aceºtia
adãugând cã, în luna
martie 2007, Consiliul
European a agreat o
þintã care vizeazã ma-
jorarea cotei energiei
regenerabile la minim

20% din consumul total de energie al
UE ºi, în plus, a mai stabilit ca fiecare
þarã membrã sã atingã un minim de
10% consum de biocombustibili din to-
tal, pânã în anul 2020.

RAMONA RADU
(continuare în pagina 7)

Automobilele electrice din
Germania vor fi încãrcate
de la lumânãri?

Pe fondul terorii climatice instaura-
te de autoritãþi ºi numeroºi oameni de
bine, mai apar studii care încearcã sã
arate cã metodele utilizate sunt pro-
fund greºite, iar viitorul este de-
parte de a fi “electric”.

Într-un comunicat de presã
de pe site-ul Institutului Ifo din
Germania se afirmã cã “auto-
mobilele electrice nu reprezin-
tã un panaceu pentru schimbã-
rile climatice”, în condiþiile în
care numãrul mai mare al aces-
tora nu va conduce în mod necesar la
reducerea emisiunilor de CO2.

Comunicatul de la Ifo prezintã con-
cluziile studiului “Kohlemotoren,
Windmotoren und Dieselmotoren:
Was zeigt die CO2-Bilanz?”, ai cãrui
autori sunt Christoph Buchal, profesor

de fizicã la Universitatea din Köln,
Hans-Dieter Karl, expert în energie la
Institutul Ifo ºi Hans-Werner Sinn,
profesor de economie la Ludwig-Ma-

ximilians-Universität din
München ºi fost preºedinte al
Institutului Ifo.

Pentru analiza comparativã a
emisiunilor, cei trei autori au
utilizat douã modele de auto-
mobile din clasa medie, respec-
tiv Mercedes C 220d ºi Tesla
Model 3.

În cadrul analizei au fost evaluate
emisiunile totale de CO2, inclusiv cele
rezultate în urma procesului de pro-
ducþie al bateriilor pentru Tesla 3 ºi
structura surselor de energie electricã
din Germania.

(continuare în pagina 3)

CÃLIN
RECHEA

Cititorii participã
la investigaþiile
din BURSA
Douã   mesaje postate vineri pe site-ul
BURSA, în secþiunea de comentarii fãcu-
te de cititori, sugereazã cã aria concer-
tãrii din capitalul SIF 1 nu s-ar limita
doar la acþionarii societãþilor Aris Capi-
tal, Torch Invest ºi Smart Capital Inve-
stments (de 12,22777%), cum a decelat
Autoritatea de Supraveghere Financia-
rã (ASF), ci ar trebui extinsã ºi la cei ai
unor fonduri închise de investiþii, ri-
dicându-se, astfel, la o proporþie supe-
rioarã celei sancþionate.

În prima parte a comentariului cu nr.1.,
sunt reproduse date privitoare la deþi-
nerea de cãtre SIF Banat-Criºana de ac-
þiuni la SAI MUNTENIA INVEST (socie-
tatea de administrare a SIF Muntenia)
ºi la fondurile de investiþii ACTIVE PLUS,

F.G.
(continuare în pagina 13)


