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Dormi liniºtit ASF!
Lakis lucreazã pentru tine!

Î
n pofida condamnãrii cuplului El
Lakis Najib – Dragoº Bîlteanu
pentru manipularea pieþei de ca-
pital ºi pentru folosire cu rea-cre-
dinþã a creditului / bunuri-
lor societãþii, expansiunea
SIF Banat Criºana iniþiatã

de ei continuã sã fie pregãtitã
asiduu în administrarea lui
Bogdan Drãgoi, prin manevre
care, deºi bat la ochi cã genere-
azã concertarea investitorilor la
SIF Oltenia, totuºi sunt tolerate
complice de Autoritatea de Suprave-
ghere Financiarã (ASF).

SIF Banat Criºana ºi SIF Muntenia
sunt implicate financiar în nu mai pu-
þin de unsprezece alte fonduri de inve-
stiþii (la unele sunt investitori majori-
tari), care, la rândul lor, deþin fiecare
firimituri mai mici ori mai mari din ac-
þiunile SIF Oltenia ºi care, împreunã
cu porþia de 5% pe care, însumat, o de-

þin cele douã “SIF-uri mama ºi tata” la
SIF Oltenia, ajung pe la cota de 28,4%.

Eliminarea pragului de deþinere de
5% intrã în vigoare abia pe 24 iulie, aºa

cã Drãgoi s-a cam grãbit ºi se
grãbeºte de mai mult de un an.

Nu e voie.
Concertarea trebuia decla-

ratã.
Dar dacã ASF se face cã nu

vede concertarea...
Conducerea ASF pare rela-

tiv iresponsabilã.
Autoritatea de Supraveghere Finan-

ciarã (ASF) descinde direct din Comi-
sia Naþionalã a Valorilor Mobiliare
(CNVM), cea mai compromisã Comi-
sie de acest fel din lume, pentru cã
România este singura þarã de pe Globul
pãmântesc unde ºeful organismului de
supraveghere a pieþei de capital a fost
arestat, încãtuºat ºi bãgat la gherlã.

Spre aducere aminte, numele lui

este ªtefan Boboc.
Alãturi de el, au mai intrat la puºcã-

rie încã doi dintre cei cinci comisari
care conduceau CNVM.

Oameni aparent respectabili, profe-
sori universitari, au spãlat closetele la
pârnaie.

ªtiþi de ce au fãcut ei puºcãrie?
Pentru cã s-au fãcut cã nu observã

cã FNI (Fondul Naþional de Investiþii)
nu mai avea bancã depozitarã de vreo
doi ani.

De atunci, CNVM / ASF a devenit
un abonat la suspiciunea DNA(ºi bã-
nuiesc ºi a SRI, care, între noi fie vor-
ba, a dobândit ceva expertizã în piaþa
de capital, dar mã întreb la ce-i folo-
seºte), astfel cã, în 2014, a fost are-
stat Dan Radu Ruºanu, preºedintele
ASF, care a fãcut 4 luni de puºcãrie,
dupã care a fost achitat trei ani mai
târziu.

(continuare în pagina 8)

CRIZA CORONAVIRUS

“Creditele cu dobândã subvenþionatã ºi
mãsurile pentru asigurarea lichiditãþii,
vitale pentru producãtori”
Interviu cu dr. ing. Costicã T. Mustaþã, preºedintele Camerei de Comerþ ºi Industrie a Municipiului Bucureºti

l ”HoReCa - industria cu cea mai dificilã revenire, dupã pandemia de Covid 19”l ”Mãsurile luate de Executiv au dat o gurã
de oxigen mediului privat, însã nu sunt de ajuns”

Reporter: Câte companii ºi-au sus-
pendat activitatea sau au închis-o în
urma mãsurilor luate de autoritãþi în
starea de urgenþã, la nivelul munici-
piului Bucureºti?

Costicã T. Mustaþã: Potrivit celor
mai recente date publicate de Oficiul
Naþional al Registrului Comerþului, la
31 martie 2020, la sfârºitul lunii fe-
bruarie Capitala consemna 249.557 de
profesioniºti activi, cu 3,88% peste ni-
velul perioadei similare din 2019, din

care 223.039 persoane juridice ºi 26.518
persoane fizice autorizate, respectiv
18,2% din totalul profesioniºtilor acti-
vi înregistraþi la nivel naþional, respec-
tiv 22,4% din totalul persoanelor juri-
dice din România ºi 7% din totalul per-
soanele fizice autorizate.

În ceea ce priveºte numãrul compa-
niilor care ºi-au închis sau suspendat
activitatea în cursul lunii martie, în
acest moment nu dispunem de date
oficiale, care sunt aºteptate abia la

sfârºitul lunii aprilie. Meritã a fi men-
þionat faptul cã în condiþiile în care la
nivelul întregii þãri numãrul de firme
nou înregistrate în primele douã luni
din 2020 s-a redus cu 27,1%, în cazul
Municipiului Bucureºti s-a constatat o
majorare a firmelor nou înregistrate cu
14,9%.

EMILIA OLESCU,

GEORGE MARINESCU

(continuare în pagina 9)
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Contracþia
economiei
noastre -
estimatã la
5,1%,
în 2020

Þara noastrã va experimenta un de-
clin al PIB de 5,1% în acest an, aratã
cel mai recent raport asupra regiunii
“Europei emergente” al Institute of
International Finance (IIF), instituþie
ce reprezintã peste 450 de bãnci, fon-
duri de investiþii ºi firme financiare
globale. Prognoza IIF este în linie cu
anticipaþiile Fondului Monetar Inter-
naþional (FMI), care prognozeazã o
contracþie similarã a PIB, de 5%.

Estimarea IIF privind contracþia
economicã determinatã de criza coro-
navirus vine dupã ce un raport publicat
în finalul lunii martie, mai optimist,
anticipa o contracþie de doar 2,7%
pentru economia naþionalã. Revizui-
rea perspectivelor economice pentru
regiunea Europei Centrale ºi de Est,
realizatã de economiºtii IIF Ugras
Ulku ºi Benjamin Hilgenstock, aratã
cã România va consemna a doua cea
mai redusã scãdere a produsului intern
brut din þãrile europene analizate,
dupã Polonia, care va înregistra un de-
clin al PIB de 4,9%. Economia Unga-
riei este estimatã sã scadã cu 5,3%, în
timp ce cea a Ucrainei cu 6,2%, iar Ce-
hia cu 5,6%.

Prognoza este ceva mai optimistã
decât cele ale analiºtilor finan-
ciar-bancari, ING anticipând de exem-
plu o scãdere a PIB de 6,6% pentru
România anul acesta, ceea ce implicã
o revizuire negativã a creºterii PIB de
pânã la 10 procente.

Guvernul mizeazã anul acesta pe o
contracþie a PIB de doar 1,9% ºi un
deficit bugetar de 6,7% (72,5 miliarde
de lei), cu un necesar de finanþare to-
tal pe întreg anul de 119 miliarde de
lei.

La baza revizuirii negative a pro-
gnozei IIF pentru regiunea noastrã stã
revizuirea aplicatã economiei zonei
Euro, care este acum estimatã sã scadã
cu 5,7% în acest an. Prognoza anterio-
arã vorbea de o recesiune de 4,7% pen-
tru zona Euro în 2020.

MIHAI GONGOROI

(continuare în pagina 12)

Trei SIF-uri, ASF ºi o droaie de
fonduri de investiþii
Lupta pentru conducerea SIF Oltenia (SIF5) dintre o parte a board-ului societãþii de investiþii finan-
ciare din Craiova ºi grupul format din SIF Banat-Criºana (SIF1) ºi SIF Muntenia (SIF4) îºi va consuma,
în data de 28 aprilie, un nou episod, când acþionarii SIF5 sunt convocaþi la adunarea de bilanþ.

Rãzboiul dintre cele douã tabere a demarat la jumãtatea lunii martie a anului trecut, odatã cu
solicitarea SIF1 ºi SIF4 pentru o adunare extraordinarã în care sã se supunã la vot o serie de mo-
dificãri ale Actului Constitutiv al SIF Oltenia, printre care înfiinþarea unui Comitet Investiþional
cu puteri decizionale, format din membrii conducerii executive ºi trei angajaþi ai societãþii de
investiþii, care i-ar fi amputat din puterile directorului general Tudor Ciurezu, precum ºi reduce-
rea numãrului de administratori ai SIF5 de la ºapte la cinci, puncte ce au fost aprobate, dar care
nici pânã acum nu au fost puse în aplicare.

Atunci, Tudor Ciurezu a acuzat o acþiune concertatã a solicitanþilor în care, pe lângã cele douã
SIF-uri a inclus ºi o serie de vehicule investiþionale care, conform analizei conducerii SIF Oltenia,
ar fi deþinut 28,56% din capitalul SIF5, cu mult peste pragul legal de 5%, fapt ce a fost însã res-
pins de Autoritatea de Supraveghere Financiarã (ASF).

Din acel moment conflictul a escaladat, cele douã tabere având în prezent mai multe litigii pe
rolul instanþelor de judecatã, iar Consiliul SIF Oltenia a refuzat de mai multe ori convocarea ac-
þionarilor, în care se cerea demiterea unor membri ai board-ului, invocând diferite motive dar,
în realitate, ºtiind cã va pierde deoarece la AGEA din mai 2019 grupul format din SIF1 ºi SIF4 a de-
monstrat cã are numãrul de voturi necesar pentru a rãsturna configuraþia conducerii SIF-ului
din Craiova.

Pentru adunarea acþionarilor din data de 28 aprilie, SIF Oltenia a primit douã solicitãri de com-
pletare a ordinii zi, venite din partea a trei fonduri de investiþii administrate de Certinvest, ºi a
perechii SIF1 & SIF4, în ambele cerându-se revocarea administratorilor Tudor Ciurezu, Anina
Radu, Carmen Popa ºi Nicolae Stoian, justificãrile solicitãrilor celor douã grupuri fiind diferite.

Consiliul SIF-ul nu a aprobat în douã rânduri cererile venite din partea grupurilor de acþionari, în
ºedinþa board-ului din 14 aprilie cei patru administratori cãrora li s-a cerut revocarea ab-
þinându-se de la deliberãri, astfel încât nu s-a întrunit majoritatea prevãzutã de lege ºi de regle-
mentãrile interne ale societãþii, chiar dacã pe parcus a intervenit ºi ASF care a solicitat ca bo-
ard-ul SIF5 sã completeze ordinea de zi a AGOA cu cererile SIF1&4 ºi Certinvest.

Motivul refuzului: majoritatea va vota pentru înlãturarea celor patru administratori ºi aduce-
rea altora noi, într-o acþiune despre care conducerea SIF Oltenia spune cã încalcã prevederi ale
Legii Pieþei de Capital (297/2004), în condiþiile în care SIF1 ºi SIF4 împreunã cu o serie de fonduri
controleazã cu mult peste limita de 5% din capitalul SIF5.

La art. 286^1 din Legea 297/2004 se aratã cã: “Orice persoanã poate dobândi cu orice titlu sau
poate deþine, singurã ori împreunã cu persoanele cu care acþioneazã în mod concertat, acþiuni
emise de cãtre societãþile de investiþii financiare, dar nu mai mult de 5% din capitalul social”.

Reiese cã interdicþia nu se limiteazã la titlurile deþinute în mod direct, ci la orice formã de aso-
ciere în vederea exercitãrii posesiei/controlului/uzufructului, în mod direct sau indirect, asupra
acþiunilor unui SIF, peste pragul de 5% din capital, indiferent dacã deþinerea respectivã are sau
nu ataºat drept de vot, se aratã într-un raport al SIF Oltenia publicat, ieri, pe site-ul Bursei de Va-
lori Bucureºti (BVB).

La art. 2.(1) pct.30 din Legea 24/2017, se aratã cã: “persoanele care acþioneazã în mod concertat
sunt persoanele fizice sau entitãþile legale care coopereazã pe baza unui acord formal sau tacit,
verbal sau scris, pentru a înfãptui o politicã comunã în legãturã cu un emitent”.

De asemenea, la art.2 (2), se menþioneazã cã: “În aplicarea prevederilor alin. (1) pct. 30, pânã la
proba contrarã, sunt prezumate cã acþioneazã în mod concertat (...)

f) urmãtoarele persoane:

1. persoane care în derularea unor operaþiuni economice utilizeazã resurse financiare având
aceeaºi sursã sau care provin de la entitãþi diferite care se aflã într-o relaþie de control (...);

2. persoane care în derularea unor operaþiuni economice direcþioneazã beneficiile astfel obþinute
cãtre acelaºi destinatar sau cãtre destinatari care sunt persoane aflate sub acelaºi control (...)".

La data de 31 decembrie a anului trecut, existau o serie de fonduri, acþionari ai SIF Oltenia, care
erau finanþate, integral sau majoritar, de grupul format din SIF1 ºi SIF4, care se aflã într-o rela-
þie de control deoarece SIF Banat-Criºana deþine SAI Muntenia în proporþie de 99,98%, care este
administratorul SIF Muntenia.

De pildã, FIA Certinvest Acþiuni, unul dintre fondurile de investiþii administrate de SAI Certin-
vest, ce a solicitat completarea ordinii de zi a adunãrii SIF Oltenia din 28 aprilie, avea drept sin-
guri investitori, la finele anului trecut, grupul format din SIF1 ºi SIF4. (ANDREI IACOMI)

(continuare în pagina 8)

MAKE


