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SIF Imobiliare - un caz care
ilustreazã dezmembrarea
pieþei noastre de capital

D
ificultatea în a aborda aces-
te cazuri de manipulare ºi
fraudã constã în faptul cã
necesitã multe cuvinte.

Cazurile, în sine, sunt
niºte potlogãrii simple.

Dar, pentru cã mimeazaã cã se ali-
niazã unor prevederi legale ºi
sunt puse în miºcare cu consul-
tarea unor servicii juridice, nu
este recomandabil sã te repezi
la potlogari ºi sã le spui “minci-
nosule!, nenorocitule!, hoþ or-
dinar!” sau cum altcumva îþi
vin spumele de furie ºi nu e
bine sã-i scuipi pe potlogari ºi sã le arzi
douã palme, când îi întâlneºti
întâmplãtor pe la vreo recepþie cu
“Dress code Black Tie”.

Nu, trebuie cuvinte multe ºi pe oco-
lite ºi tot pe ocolite ºi la recepþie.

Dar asta nu trebuie sã vã deruteze.

NOTORIETATEA
TOLERÃRII UNUI CAZ
DE MANIPULARE A
PIEÞEI

Fraudele ºi manipularea despre care
urmeazã sã scriu aici nu sunt poveºti

necunoscute pieþei, ba chiar au
o notrorietate care le propulse-
azã în comentariile anonime
postate de cititorii ziarului
BURSA.

Iatã un exemplu din
13.07.2020, la articolul meu
“ASF permite infractorilor sã

zburde în voie prin piaþa de capital”:

“2.2. fãrã titlu (rãspuns la opinia

nr. 2)

(mesaj trimis de anonim )

Acþiunea SIFI este de 4 ori mai va-

loroasã decât valoarea contabilã,

ajungând la o capitalizare de 262

milioane de EUR. Oare specialiºtii

lui Grãdinãrescu nu vãd asta? Oare

asta nu se numeºte dezinformare ºi

manipulare...ºi aceasta în cel mai

elegant limbaj? ...birjãreºte se

numeºte hoþie.

Bine hai sã ne întoarcem la

SIFI-oanele noastre. Când a fost

înfiinþat SIF Imobiliare plc, cu sco-

pul optimizãrii fiscale a unui holding

financiar, care vezi doamne nu se pu-

tea face în România, au existat 6 ac-

þiuni care nu au fost direct în pose-

sia lui SIF1, dar indirect da. Bistriþa

SA, Complex Laboratoare, Arta

Culinare, Agrorent, Comalim ºi

Administrare Imobiliare deþineau

fiecare câte 1 acþiune, ºi fãcea parte

din SIFI.

(continuare în pagina 10)

KLAUS IOHANNIS:

“Vom reintra în stare de urgenþã,
când specialiºtii vor spune
cã nu existã altã soluþie”

D
ecizia reintrãrii în starea de ur-
genþã se poate lua în mãsura în
care specialiºtii vor susþine cã
nu existã o altã soluþie, a de-

clarat, ieri, preºedintele Klaus Iohan-
nis, cu prilejul unei conferinþe de pre-
sã susþinutã la Palatul Cotroceni.

Klaus Iohannis a spus: “Cred cã
împreunã vom reuºi sã stãpânim rezo-
nabil aceastã epidemie. Reintrarea în
starea de urgenþã o consider o ultimã
soluþie, când nu avem nicio posibilita-
te de reintrare în condiþiile de stãpânire
a rãspândirii pandemiei. Nu consider
cã situaþia este scãpatã de sub control,
însã numãrul actual de focare este fo-
arte mare, dar consider cã sistemul
medical face faþã. Am covocat pentru
mâine (n.r. - astãzi) o ºedinþã pentru a
verifica situaþie pe zone ºi localitãþi.

Mã voi întâlni cu ministrul de Interne
ºi cu ºeful Departamentului pentru Si-
tuaþii de Urgenþã pentru o analizã la zi
a situaþiei. Deocamdatã nu am
semnale cã lucrurile sunt scãpate de
sub control”.

Preºedintele a precizat cã ne aflãm

într-un moment critic, în care avem
1200 cazuri zilnice de infectare, sã si-
tuaþia este extrem de gravã ºi cã epide-
mia trebuie þinutã sub control.

GEORGE MARINESCU
(continuare în pagina 3)

ÎNTR-UN AN MARCAT DE PANDEMIE

Bezos, Zuckerberg ºi Musk ºi-au crescut
averea cu un total de 115 miliarde de dolari
l Potrivit indicelui Bloomberg Billionaires, Jeff Bezos, cel mai mare bogãtaº al lumii, are
o avere care depãºeºte 200 de miliarde de dolaril SunTrust: “Bula înregistratã în anii 1990
în sectorul dot-com nu se repetã acum”

A
verile deþinãtorilor de giganþi
tehnologici s-au majorat sem-
nificativ în 2020, an marcat de
pandemia de coronavirus, dat

fiind cã acest sector de activitate be-
neficiazã de atenþia tuturor, în condi-
þiile în care extrem de multe operaþiu-
ni s-au mutat online.

Investitorul Jeff Bezos, fondato-
rul gigantului comerþului online
Amazon.com Inc., ºi-a majorat ave-
rea netã cu 63,6 miliarde de dolari
anul acesta, conform Bloomberg,
care menþioneazã cã, numai într-o zi
din luna iulie, acesta a câºtigat o
sumã fãrã precedent: 13 miliarde de

dolari.
Potrivit indicelui Bloomberg Billio-

naires, Bezos a consemnat încã un re-
cord în 2020: o avere care depãºeºte
200 de miliarde de dolari.

A.V.
(continuare în pagina 12)

Facebook
atacã presa
din România.
Un ziar a fost
interzis. Cine
mai urmeazã?

În ultima sãptãmânã, Facebook a
interzis, ºters ºi blocat mai multe con-
turi, pagini, site-uri ºi bloguri rom-
âneºti ale unor jurnaliºti din România
ºi Republica Moldova. Acum au trecut
la suprimarea unui ziar independent cu
vechime de 23 de ani, creat de un fost
mare ziarist de la EVZ.

Fãrã nici un avertisment sau expli-
caþie, anterioarã sau ulterioarã actului
de cenzurã, Facebook a trecut la pro-
cedura de "rescriere a istoriei" prin eli-
minarea completã a tuturor articolelor
unor site-uri ºi bloguri jurnalistice cu
vechime de peste 10 ani pe Facebook.
Nu numai conþinutul de pe pagina do-
meniilor trecute pe "lista neagrã" a fost
afectat, ci toate link-urile distribuite
vreodatã de alþi cititori cu cont de Fa-
cebook pe platforma "front-man"-ului
Mark Zuckerberg.

Orice articol de pe aceste site-uri -
fie el de politicã, religie, investigaþie,
opinie sau... modã ºi sport - este inter-
zis acum ºi considerat prin averti-
sment, abernat, drept unul care "încal-
cã standardele comunitãþii". Dupã in-
terzicerea publicaþiei anti-sistem gla-
sul.info, unul dintre veteranii presei
româneºti afectat de operaþiunea de
cenzurã anti-româneascã este ziaristul
basarabean ªtefan Secãreanu, veteran
unionist de pe vremea luptei autentice
pentru unire a Frontului Popular, di-
rector al ziarului Þara ºi deputat în Par-
lamentul de la Chiºinãu, fost membru
al Adunãrii Parlamentare OSCE ºi al
Adunãrii Parlamentare NATO. Blogul
sãu, secareanu. wordpress.com, cu o
vechime de 11 ani, a fost interzis de
Facebook tocmai când comenta
într-un ºir de analize despre aparent
ciudata legãturã dintre Reþeaua Soros
ºi Reþeaua ruseascã din Basarabia, re-
flectatã ºi îngemãnatã în persoana can-
didatei prezidenþiale Maia Sandu, o
"reprezentantã fidelã a neomarxismu-
lui, a civismului moldovenesc de fac-
turã ruseascã", conform jurnalistului
conservator - în sens eminescian - de la
Chiºinãu. Acum, prin tratamentul ofe-
rit de reþeaua globalã Facebook sau ex-
crescenþa sa localã în urma acestor ar-
ticole, iatã cã binomul Soros - FSB de-
vine o veritabilã troikã. De altfel, în
ciuda declaraþiilor oficiale ale repre-
zentanþilor platformei privind monito-
rizarea acþiunilor ruseºti pe Facebook,
este de notat cã în septembrie anul tre-
cut reþeaua cu orientãri de stânga a re-
stabilit contul redactorului ºef al agen-
þiilor Kremlinului RT ºi Sputnik, Mar-
garita Simonyan, la o zi dupã ºtergerea
lui, împreunã cu scuzele publice ale
companiei.

VICTOR RONCEA

(continuare în pagina 9)

MAKE

Câteva sute de lei au
ridicat cu peste un miliard
Activul Net al SIF1

Valoarea Activului Net (VAN) al SIF Banat-Criºana (SIF1) a urcat puternic
în luna mai, faþã de aprilie, îndeosebi ca urmare a unei tranzacþii realizatã cu o
acþiune SIF Imobiliare (SIFI), ºi în prezent existã premisele ca pentru iulie,
Activul Net al SIF1 sã fie din nou influenþat major de schimburile cu titlurile
SIFI, în condiþiile în care, în aceastã lunã au existat douã transferuri cu câte un
titlu al societãþii.

SIF Imobiliare este un holding înregistrat în Cipru, constituit în anul 2013
de fosta conducere a SIF Banat-Criºana (SIF1), prin încorporarea a 18 com-
panii cu activitãþi din domeniul imobiliar din portofoliul SIF1.

ANDREI IACOMI
(continuare în pagina 10)


