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Acþionarii SIF 3 au aprobat
dividendul de 0,0355 lei
ºi au respins pornirea
acþiunilor în rãspundere
l Conflictul dintre taberele Fercalã ºi Frãþilã continuã
Acþionarii SIF Transilvania (SIF3)
au aprobat în adunarea generalã de ieri
dividendul de 0,0355 lei pe acþiune,
care oferã un randament brut de circa
11%, ºi au respins pornirea acþiunii în
instanþã împotriva celor douã tabere
care-ºi disputã controlul asupra societãþii de investiþii financiare din Braºov,
potrivit unui comunicat al emitentului.
Suma ce urmeazã sã fie datã acþionarilor se ridicã la 76,76 milioane de lei,
echivalentul a 42,2% din profitul net realizat în 2019 de 181,8 milioane de lei.
Restul de 104 milioane de lei va merge
cãtre contul de rezerve - surse proprii de
finanþare constituite din profit.
Data de înregistrare, cea care defineºte acþionarii care vor beneficia de
dividende, este 6 octombrie (implicit
data ex-dividend este 5 octombrie), în
timp ce plãþile vor începe din data de
26 octombrie a acestui an.
Acþiunile SIF 3 sunt în prezent suspendate de la tranzacþionare prin decizia Autoritãþii de Supraveghere Financiarã (ASF), din data de 22 aprilie.
În 27 aprilie, ASF a prelungit suspendarea de la tranzacþionare cu 10 zile.
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Totodatã, comunicatul SIF puncteazã
cã acþionarii au respins pornirea acþiunii
în rãspundere împotriva lui Constantin
Frãþilã (pentru un prejudiciu de 4,48 mil.
lei), a lui Crin-Valer Andãnuþ (pentru un
prejudiciu de 0,22 milioane lei), a lui
Marius Adrian Moldova (prejudiciu de
300.000 euro). Acþionarii au respins ºi
pornirea acþiunii în rãspundere împotriva lui Mihai Fercalã, a lui ªtefan Szabo
ºi împotriva lui Dumitru Carapiti.
De asemenea, acþionarii au aprobat
douã puncte de pe ordinea de zi care
sunt contradictorii, dar complementare în contextul în care cele douã grupãri - Frãþilã ºi Fercalã - îºi disputã controlul asupra societãþii ºi în condiþiile
în care ASF a decis (ilegal, spune Fercalã) cã gruparea abilitatã sã comunice
în numele SIF 3 este cea formatã din
Constantin Frãþilã, Crinel-Valer Andanuþ, Marius-Adrian Moldovan ºi Nicolae Petria, adicã partea din consiliul
de supraveghere al SIF 3 coagulat în
jurul lui Constantin Frãþilã.
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Cum va arãta lumea
post pandemie

MIHAI GONGOROI
(continuare în pagina 9)

FARÃ PREZENÞA REPREZENTAÞILOR
SIF BANAT-CRIªANA ÎN SALÃ

Acþionarii SIF Oltenia
au aprobat un dividend cu
randament de 4,7%
l În paralel s-a desfãºurat o altã adunare a acþionarilor prezidatã de
Cristian Buºu, în care au fost respinse toate punctele de pe ordinea
de zi ºi au fost revocaþi membrii Consiliului cu excepþia lui Buºu
Acþionarii SIF Oltenia (SIF5) au
aprobat toate punctele ordinii de zi a
adunãrii generale de bilanþ, într-o atmosferã tensionatã în condiþiile în care
unii acþionari, printre care ºi reprezentanþii SIF Banat-Criºana (SIF1) ºi Certinvest, care solicitaserã introducerea
pe ordinea de zi a unor puncte privind
revocarea a patru administratori în
frunte cu preºedintele Tudor Ciurezu,
nu au reuºit sã intre în sala de ºedinþe.
Conducerea SIF Oltenia anunþase
cu o zi în urmã o serie de mãsuri privind desfãºurarea adunãrii având în
vedere restricþiile existente privind riscul contaminãrii cu virusul Covid-19,
între care ºi faptul cã accesul în sediul
societãþii va fi permis doar acþionarilor
care nu ºi-au exercitat votul prin corespondenþã sau mijloace electronice pânã la termenul prevãzut în convocator.
Conducerea SIF Banat-Criºana a
subliniat printr-un comunicat al socie-

tãþii, invocând o serie de articole de
lege, cã sub pretextul prevenirii
rãspândirii Covid-19, mãsurile impuse
reprezintã de fapt practici neloiale,
abuzive ºi frauduloase ale administratorilor SIF Oltenia în legãturã cu organizarea AGA, sãvârºite cu intenþia directã de a bloca votul acþionarilor asupra problemelor aflate pe ordinea de zi
ºi a atragerii rãspunderii administratorilor SIF Oltenia, ce fusese anterior
anunþatã public de SIF1.
Dar, cum deja votaserã prin corespondenþã, reprezentaþii SIF Banat-Criºana nu au fost admiºi în sala de
ºedinþe, aceºtia având ºi o serie de discuþii în contradictoriu cu poliþia militarã, prezentã în faþa sediului SIF Oltenia, conform relatãrilor de la faþa
locului.
ANDREI IACOMI
(continuare în pagina 9)

URMÃRIND UN PROCES MAI RAPID

China lanseazã reforma
listãrilor pe piaþa de
start-up-uri ChiNext
China a lansat, sãptãmâna aceasta, o
reformã privind accelerarea procesului de lansare a ofertelor publice iniþiale (IPO) pe piaþa de start-up-uri ChiNext de la Shenzhen, întrucât Beijingul vrea sã grãbeascã restructurarea
pieþei de capital ca sã revigoreze economia devastatã de pandemia de coronavirus, potrivit Reuters, care citeazã
postul de televiziune chinez de stat
CCTV.
Schema privind lansarea la ChiNext
a unui sistem mai rapid de înregistrare
a IPO-urilor, dupã stilul american, a
fost aprobatã în cadrul unei reuniuni
supravegheate de preºedintele þãrii, Xi
Jinping, care a subliniat necesitatea reformelor structurale în noul context
economic.
China îºi intensificã eforturile de
orientare a capitalului atât de necesar în

acest moment cãtre societãþile afectate
de blocajul economic generat de pandemia de Covid-19 ºi cãtre start-up-urile inovatoare, în condiþiile în care Beijing-ul luptã împotriva unei crize economice ºi concureazã pentru supremaþia tehnologicã cu Statele Unite.
Reformarea ChiNext este un pas
cheie cãtre construirea ”unei pieþe de
capital disciplinate, transparente, deschise, energice ºi rezistente”, a informat CCTV, fãrã sã anunþe un calendar
pentru adoptarea noului regim.
China a introdus pentru prima datã
sistemul IPO bazat pe înregistrare pe
piaþa STAR, creatã în Shanghai dupã
stilul Nasdaq. Aceasta din urmã a fost
lansatã în iulie anul trecut.
A.V.
(continuare în pagina 9)

Specialiºti din domeniul financiar-bancar, dar ºi juridic au dezbãtut, asearã, mai
mult de patru ore, pe marginea noii realitãþi post pandemie, pornind de la un studiu realizat de Andre Cappon, fondatorul grupului CBM din New York, ºi prezentat
în cadrul video-conferinþei BURSA „The Post Pandemic World”.
Actuala crizã cauzatã de pandemia de coronavirus va genera unele schimbãri
uriaºe; infrastructura, comunicaþiile ºi digitalizarea pot reprezenta sursa de
relansare economicã a statului român, dupã trecerea crizei sanitare; economia
noastrã este posibil sã aibã o evoluþie în W; cel mai mare pericol este populismul,
în actuaulul context; reluarea creºterii economice dupã aceastã perioadã depinde de gradul de încredere al populaþiei ºi de mãsurile luate de guvern – sunt doar
câteva dintre concluziile ce reies în urma dezbaterilor purtate online asearã. În
articolul de mai jos este prezentat studiul domnului Cappon, urmând ca, în ziarul
de mâine, sã revenim cu detalii de la video-conferinþa BURSA.

C

ea mai mare provocare
pentru lume, în acest moment, este identificarea
unei modalitãþi de ieºire
cu succes din pandemia
de Covid 19, cu accent pe
evitarea unor noi valuri
epidemice dupã ce mãsurile de distanþare socialã vor fi relaxate, considerã Andre Cappon, preºedinte fondator al CBM Group din New
York.
Conform acestuia, posibile soluþii
pe termen scurt sunt: grupurile vulbe-

rabile (bãtrâni, cei cu condiþii medicale precum astmul, hipertensiune,
obezitate etc.) sã rãmânã izolate pânã
când se dezvoltã teste/tratamente/vaccinuri eficiente ºi de încredere;
angajaþii tineri, sãnãtoºi, se întorc la
muncã progresiv, utilizând mãºti,
mãnuºi - se adoptã mãsuri de precauþie/prevenþie cum ar fi spãlatul des pe
mâini, se evitã grupurile mari de persoane etc.
MIHAI GONGOROI
(continuare în pagina 8)

