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MIHAI IONESCU, ANEIR:

“Riscãm sã ajungem la 20 miliarde
euro deficit comercial, anul acesta”
l INS: “În primele cinci luni din an, deficitul balanþei comerciale a fost de 7,34
miliarde euro, cu 742 milioane euro mai mare decât cel înregistrat în acelaºi interval
din 2019"l Contracþie de 40% a exporturilor în luna mai, în timp ce importurile au
scãzut cu 35,4%

N
u sunt semne cã deficitul ba-
lanþei comerciale se va com-
prima anul acesta, ba din con-
trã, deficitul ar putea ajunge

aproape de 20 de miliarde de euro faþã
de cele 17 miliarde de anul trecut, con-
siderã Mihai Ionescu, preºedintele
Asociaþiei Naþionale a Exportatorilor ºi
Importatorilor din România (ANEIR).
Ionescu ne-a mai precizat, vineri, cã
asociaþia sa pregãteºte o întâlnire teh-
nicã cu Guvernul pentru “a gãsi soluþii
concrete” la o serie de mãsuri înaintate
primului ministru, ministrului de fi-
nanþe ºi ministrului economiei pentru
sprijinirea exporturilor.

Afirmaþiile preºedintelui ANEIR
vin în contextul în care datele publi-
cate la finalul sãptãmânii trecute de
Institutul Naþional de Statisticã
(INS) aratã adâncirea deficitului ba-
lanþei comerciale în primele cinci
luni din an cu 742,3 milioane euro la
un deficit total pe perioada 1 ianuarie
- 31 mai de 7,34 miliarde euro. Ione-
scu ne-a mai prezentat ºi o parte din
datele pe comerþ din luna iunie, care
indicã o intensificare continuã a de-
ficitului.

MIHAI GONGOROI

(continuare în pagina 10)

AGEASIFOlteniade
mâine:ASFagãsit o
concertarede5,000002%

L
a data de referinþã pentru AGEA
SIF Oltenia (SIF5) de la Craiova
de mâine, existã un grup de ac-
þionari ce deþine în mod cumulat

direct ºi indirect acþiuni reprezentând
28,45% din capitalul SIF Oltenia ºi
care se aflã sub controlul comun al
SIF Banat-Criºana (SIF1) ºi SIF Mun-
tenia (SIF4), conform unei analize
care circulã în piaþã.

Pe lângã SIF1 ºi SIF4, se face referi-
re la: Fondul Închis de Investiþii Acti-
ve Plus, FIA Certinvest Acþiuni, FDI
Certinvest XT Index, FDI Certinvest
BET-FI Index, Fondul Închis de Inve-
stiþii Star Value, FII Multicapital
Invest, FDI Star Focus, FDI Star Next,
Fondul Închis de Investiþii Optim
Invest, FII BET-FI Index Invest, FDI
Prosper Invest, FIA Romania Strategy
Fund AA/Vaduz, FII Smart Money,
FDI Fix Invest, FII Fortuna Clasic, FII
Fortuna Gold ºi Opus Chartered
Issuances SA/AA Luxemburg.

Este un grup de fonduri de investiþii
asemãnãtor cu cel indicat de conduce-
rea SIF Oltenia înainte de adunarea ac-
þionarilor SIF5 din data de 28 aprilie
(printr-un comunicat remis Bursei de
Valori Bucureºti în data 22 aprilie), de-
spre care susþinea cã acþioneazã con-
certat în legãturã cu SIF-ul din Craio-
va, fapt ce însã a fost respins de
Autoritatea de Supraveghere Finan-
ciarã (ASF).

Nu a fost pentru prima datã când su-
praveghetorul pieþei a respins poziþia
conducerii SIF5 privind concertarea
grupului SIF1 & SIF4 cu o serie de
fonduri de investiþii.

ASF a precizat, conform unui raport
SIF Oltenia din data de 23 aprilie
2019, ce a fost publicat pe site-ul Bur-
sei de Valori Bucureºti (BVB) cã: “Din
analiza efectuatã, nu au fost identifica-
te informaþii de naturã a duce la con-
cluzia cã deþinãtorii instrumentelor fi-
nanciare (unitãþi de fond/obligaþiuni),
subiecþi ai analizei, ca efect al deþinerii
respectivelor instrumente au drep-
tul/posibilitatea, sã influenþeze/in-
structeze emitentul instrumentului fi-
nanciar în ceea ce priveºte exprima-
rea/exercitarea unui eventual drept de
vot în cadrul AGA SIF5 ºi, astfel, nu
au fost indetificate elemente/date care
sã conducã la concluzia cã respective-
le persoane/entitãþi, singure sau
împreunã cu alte persoane/entitãþi,
depãºesc limita de 5% din capitalul
social al SIF Oltenia”.

Pentru adunarea acþionarilor de
mâine, ASF a dispus conducerii SIF
Oltenia sã limiteze drepturile de vot la
5% pentru grupul format din SIF1,
SIF4, Radu Rãzvan Strãuþ ºi Dorina
Teodora Mihãilescu, ce este prezumat
cã acþioneazã concertat în legãturã cu
SIF5 ºi deþin împreunã 5,000002% din
capitalul societãþii, depãºind astfel li-
mita de deþinere din capitalul social al

SIF-ului din Craiova, indicatã la art.
alin (1) din Legea nr. 297/2004 privind
piaþa de capital, prevedere în vigoare
pânã la data de 24 iulie.

Conform analizei care circulã în
piaþã, fondurile de investiþii menþiona-
te au 19,24% din capitalul SIF5, Opus
Chartered Issuances are 4,21% din SIF
Oltenia, astfel încât împreunã cu deþi-
nerile SIF1 ºi SIF4 se ajunge la circa
28,45% pondere în capitalul SIF5,
echivalentul a 31,61% din capitalul cu
drept de vot (prin suspendarea dreptu-
rilor de vot aferente unor acþiuni rã-
scumpãrate de societate prin douã
oferte publice).

La data de 31 martie, SIF Ba-
nat-Criºana deþinea SAI Muntenia în
proporþie de 99,98%, care este admini-
stratorul SIF Muntenia. De asemenea,
SIF1 avea 4,9717% din capitalul SIF4.

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, ac-
þiuni emise de cãtre societãþile de inve-
stiþii financiare, dar nu mai mult de 5%
din capitalul social”.

În raportul SIF-ului din data de 22
aprilie se preciza cã, prin folosirea sin-
tagmelor “deþinere” ºi “dobândire cu
orice titlu” legiuitorul a eliminat orice
dubiu cã interdicþia nu se limiteazã la
aproprierea în mod direct de acþiuni, ci
la orice formã de asociere în vederea
exercitãrii direct sau indirect a pose-
siei/controlului/uzufructul asupra ac-
þiunilor într-o societate de investiþii fi-
nanciare care depãºeºte 5% din capita-
lul social, indiferent dacã deþinerea
respectivã are ataºat dreptul de vot sau
nu.

Obligaþia de raportare a unui anumit
prag de deþinere la societãþile ale cãror
acþiuni sunt tranzacþionate pe piaþa de
capital, cât ºi limitarea la maxim 5%
din capitalul social al SIF-urilor are în
vedere deþinerile directe ºi indirecte
declarate dar ºi cele nedeclarate,
ascunse prin interpunerea unor entitãþi
de tip ecran, arãta SIF-ul în aprilie.

Conducerea societãþii indica atunci
cãtre un numãr de circa 135,72 milioa-
ne de acþiuni SIF5, aparent deþinute de
vehicule paravan, în realitate benefi-
ciarii reali fiind SIF Banat-Criºana ºi
SIF Muntenia.

SIF-ul invoca, ca temei juridic al
prezumþiei de concertare, o serie de
prevederi din art.2 (1) pct.30 din Le-
gea 24/2017, punând accent pe:

“Persoanele care acþioneazã în mod
concertat – persoanele fizice sau entitã-
þile legale care coopereazã pe baza unui
acord formal sau tacit, verbal sau scris,
pentru a înfãptui o politicã comunã în
legãturã cu un anumit emitent (...).

A.I.
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Iranul sprijinã investitorii strãini în
energie regenerabilã
(Interviu cu Excelenþa Sa, domnul Morteza Aboutalebi, Ambasadorul Republicii
Islamice Iran în România)

Reporter: Ce plan de înlocuire a re-
surselor regenerabile de energie are
Republica Islamicã Iran?

E.S. Morteza Aboutalebi: Dezvol-
tarea energiei regenerabile într-un pro-
ces de zeci de ani a devenit o tendinþã
majorã în rândul guvernelor, întreprin-
derilor, clienþilor ºi companiilor de
aprovizionare cu apã. Creºterea aces-
tui tip de energie în întreaga lume a
început în anii 1990 ºi s-a intensificat
în prima decadã a secolului XXI. În
prezent, la nivel naþional, în cel puþin

în 30 de þãri, ponderea energiei rege-
nerabile este mai mare de 20%. Apro-
ximativ 120 de þãri au, de asemenea,
obiective uºor diferite pentru cota de
energie regenerabilã pe termen lung,
inclusiv Republica Islamicã Iran.

Reporter: Ce resurse de energie re-
generabilã sunt disponibile în Iran ºi
pot fi furnizate?

E.S. Morteza Aboutalebi: Distri-
buþia resurselor energetice în Iran este
la un nivel acceptabil ºi în ceea ce pri-
veºte majoritatea tipurilor de resurse

de energie regenerabilã, în special
energia solarã ºi eolianã.

A consemnat

ADELINA TOADER

(continuare în pagina 12)

I
ranul este una dintre þãrile cu cel mai mare potenþial de dezvoltare a energiei re-
generabile, dispunând de resurse pentru majoritatea tipurilor de energie verde.
În plus, Guvernul Iranian a anunþat mãsuri care sã atragã investitorii strãini în
energie regenerabilã. Excelenþa Sa, domnul Morteza Aboutalebi, Ambasadorul

Republicii Islamice Iran în România, ne-a acordat un interviu în cadrul cãruia ne-a vor-
bit despre potenþialul þãrii sale în ceea ce priveºte dezvoltarea energiei regenerabile,
dar ºi despre mãsurile concrete implementate de Guvernul Iranian pentru a atrage in-
vestitori strãini în acest domeniu.

ASF permite infractorilor
sã zburde în voie

prin piaþa de capital

A
SF ne serveºte o nouã rundã
de arbitrariu ºi favorizare a
lui Najib el Lakis ºi Bogdan
Drãgoi, în ocazia AGEA
SIF Oltenia programatã pen-
tru mâine, refuzând din nou

sã declare concertate fondurile de in-
vestiþii pe care SIF Banat Criºana ºi
SIF Muntenia le controleazã ºi prin
care ele ajung la o pondere însumatã
(cu ale lor proprii) de circa 28% din
SIF Oltenia.

Situaþia este ne-
schimbatã, de la
AGEA din 28 aprilie,
când acþionarii SIF
Oltenia “indice Drã-
goi” ºi-au þinut întru-
nirea pe lângã plopii
fãrã soþ, pe stradã, cu

un cvorum de 30,54%, dezvãluind so-
lidaritatea care îi leagã de Lakis ºi
Drãgoi.

“Mã cunoºteau vecinii toþi,
Tu nu m-ai cunoscut".
Eminescu se referã la ASF - faptul

cã reprezentanþi ai unor fonduri de in-
vestiþii fuseserã acceptaþi în sala de
ºedinþã, dar au preferat sã nu intre, ci sã
stea strâns uniþi, scut în jurul lui Drã-
goi, în stradã, este o concertare grãito-
are, cunoscutã de toþi, doar de ASF, nu.

ASF a comunicat data trecutã: “...
nu au fost identificate informaþii ...nu
au fost identificate elemente/date care
sã conducã la concluzia cã respective-
le persoane/entitãþi, singure sau
împreunã cu alte persoane/entitãþi,
depãºesc limita de 5% din capitalul
social al SIF Oltenia”.

Este neîndoielnic.
Nimeni nu poate dovedi cã ASF ar

fi identificat informaþii sau elemente.
Nu vrei, nu identifici.
Nu vrei, nu identifici nici soarele de

pe cer.
Poþi sã te uiþi la soare pânã orbeºti,

dacã nu-l identifici, nu-l identifici.
BURSA a publicat schemele deþi-

nerilor care evidenþiazã controlul SIF4
ºi SIF1 asupra fondurilor de investiþii -
dovadã orbitoare.

Prevãd cã din acest punct, comenta-
riile din josul articolului se vor umple
cu înjurãturile partizanilor lui Lakis ºi
Drãgoi, - cã sunt un idiot, cã mã plã-
tesc Ciurezu ºi Fercalã ºi cã sunt un ji-
dan împuþit - astea sunt argumentele
lor cele mai rezonabile, când nu ne
ameninþã, pur ºi simplu, cu o razie a
securitãþii sau a miliþiei.

În gaºcã, printre lideri figureazã ºi o
doamnã rafinatã care crede cã mahala-
gismul este legitim întemeiat pe creºti-
nescul “Sã ridice piatra cel fãrã de pã-
cat”, aºa cã dacã eºti autor al articolu-
lui, se crede îndreptãþitã sã te întrebe
“Dar tu, ce, eºti perfect?!”

Nivel cultural, moral, raþionament...
* * *

Indubitabil, Gabriel Grãdinescu, vi-
cepreºedintele ASF, nu identificã ele-
mentele infracþiunii pentru care Najib

el Lakis a fost condamnat.
Najib el Lakis a fost condamnat

pentru aceleaºi elemente pe care Ga-
briel Grãdinescu nu le identificã.

Într-un mod care sugereazã cã îi este
recunoscãtor lui Grãdinescu, Bogdan
Drãgoi laudã ASF, în ocazii publice.

Or mai fi ºi alþii, dar, în gura mare
Bogdan Drãgoi aº zice cã este singurul
din România care are tupeul sã laude
ASF.

Bogdan Drãgoi laudã toate eºaloa-
nele din ASF, eºaloanele 1, 2 ºi 3.

Toate-s bune.
BURSA a publicat “Organigrama

corupþiei” din ASF, - trafic de putere,
relaþii de rudenie ºi relaþii amoroase.

Lui Drãgoi i se pare cã ASF este
competentã, profesionistã, principialã.

(continuare în pagina 8)

MAKE

Colega noastrã Cornelia
Angelescu a plecat...

Colega noastrã Cornelia Angelescu,
colaboratoare timp de mai bine
de douãzeci de ani a Ziarului
BURSA, a trecut în nefiiþã la fi-
nele sãptãmânii trecute.
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