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Replica SIF Banat Criºana poate fi
suspectatã de intenþia manipulãrii
pieþei; Valoarea Activului Net este

manipulatã cu bunã ºtiinþã
(Rãspuns în zece puncte ºi o Notã dat Replicii SIF Banat Criºana)

1. PRECIZÃRI INUTILE ALE
REPLICII SIF BANAT CRIªANA

Cu titlul „SIF Imobiliare – un caz care
ilustreazã dezmembrarea pieþei noastre
de capital”, ziarul BURSAa publicat un
material complex, alcãtuit nu dintr-un
singur text, ci din douã texte, primul
semnat MAKE, al doilea semnat Andrei
Iacomi (cu subtitlul “Câteva sute de lei
au ridicat cu peste un miliard Activul
Net al SIF1"); primul configureazã înþe-
lesurile faptelor relatate în al doilea.

Replica semnatã de avocatul repre-
zentând SIF Banat Criºana ignorã
structura complexã a materialului pu-
blicat de BURSA ºi repetã pe scurt in-
formaþiile din BURSA, cu pretenþia cã
materialul din BURSAar prezenta “ri-
scul inducerii în eroare a investitorilor
ºi potenþialilor investitori, prin disemi-
nare de informaþii false conform pre-
vederilor art. 120 alin. ( 1) lit. c) din
Legea nr. 24/2017.”

Adicã riscul manipulãrii pieþei.
În realitate, tot ceea ce spune repre-

zentantul SIF Banat Criºana în replica
sa se gãseºte deja publicat în materia-
lul din BURSA, iar materialul din
BURSA reproduce informaþia disemi-

natã în Rapoartele oficiale de SIF Ba-
nat Criºana; dacã existã vreun risc de
manipulare a pieþei, atunci el îºi are
originea în Rapoartele oficiale ale SIF
Banat Criºana, dar pânã acum noi nu
am afirmat asta.

În schimb, Replica reprezentantului
SIF Banat Criºana poate fi suspectatã
de intenþia manipulãrii pieþei, fapt pe
care îl vom arãta în cele ce urmeazã.

2. REPLICA SIF BANAT
CRIªANA DATÃ ZIARULUI
BURSA ESTE SUSPECTÃ DE
INTENÞIA DE MANIPULARE A
PIEÞEI

Preþul denaturat al acþiunilor SIFI,
recunoscut de SIF Banat Criºana, de-
natureazã Valoarea Activului Net al
SIF Banat Criºana,
ceea ce reprezentan-
tu l SIF Banat
Criºana trece sub tã-
cere în Replica datã
ziarului BURSA.

Domnia sa limiteazã
observarea denaturãrii
la preþul acþiunii SIFI, trecând sub tãcere
denaturarea provocatã astfel Valorii Acti-
vului Net al SIF Banat Criºana.

Denaturarea provocatã astfel Valo-
rii Activului Net al SIF Banat Criºana
nu este o insinuare tendenþioasã.

Este un fapt.
Trecerea sub tãcere a acestui fapt se

încadreazã în prevederile art. 120 alin.
( 1) lit. c) din Legea nr. 24/2017.

Asta înseamnã cã Replica transmisã
ziarului BURSAde SIF Banat Criºana
poate fi suspectatã de intenþia de mani-
pulare a pieþei.

Folosindu-se de Dreptul la repli-
cã, SIF Banat Criºana a încercat sã
intimideze Redacþia BURSA, astfel
încât sã nu mai îndrãznim sã obser-
vãm cã denaturarea preþului SIFI
conduce la denaturarea Valorii Acti-
vului Net al SIF Banat Criºana.

3. SIFI NU ÎNDEPLINEªTE
CONDIÞIILE LISTÃRII PE
AERO, DAR SIF BANAT
CRIªANA NU O DELISTEAZÃ

Conform “Ghid extins pentru li-
starea pe AeRO” de pe site-ul BVB
(https://www.bvb.ro/info/Rapoarte/G
hiduri/Ghid_AeRO_RO.pdf), socie-
tatea care vrea sã fie listatã acolo fie
are un free float de 10%, fie numãrã
30 de acþionari, fie BVB apreciazã cã
existã premisele menþinerii unei pieþe or-
donate.

SIFI nu îndeplineºte niciuna dintre
condiþiile de listare pe AERO:

- are un free float de 0,0003%;
- are maximum 14 investitori;

(continuare în pagina 9)

POTRIVIT UNOR SURSE

Ant Group va avea cea mai mare
listare din istorie, depãºind
Aramco
lDivizia fintech a gigantului Alibaba intenþioneazã sã
vândã 10% din acþiunile sale prin Bursa din Shanghai ºi
alte 5% pe piaþa din Hong Kong pentru un total de 30 de
miliarde de dolaril Banca centralã a Chinei vrea anchetã
antitrust la serviciul de plãþi Alipay, aparþinând Ant Group

A
nt Group, divizia fintech a gi-
gantului chinez de e-commerce
Alibaba Group Holding Ltd.,
are în plan sã obþinã circa 30 de

miliarde de dolari din listarea sa la bur-
sele din Hong Kong ºi Shanghai, potri-
vit unor surse apropiate situaþiei, citate
de caixinglobal.com. Dacã operaþiuni-

le vor merge conform planului, listarea
va fi cea mai mare din toate timpurile,
depãºind chiar IPO-ul lansat anul tre-
cut de gigantul petrolier saudit Aram-
co, care a atras 29,4 miliarde de dolari.

ALINA VASIESCU
(continuare în pagina 12)

Accelerarea digitalizãrii ne ajutã
sã construim industrii mai bune
post-COVID-19

C
riza COVID-19 va transforma
industria. Noile circumstanþe au
consolidat deja importanþa agi-
litãþii, eficienþei ºi rezistenþei.

Industriile noastre au nevoie acum sã
reducã din costuri, axându-se totodatã
pe creºterea capacitãþii ºi robusteþii.
Pentru a atinge ambele obiective, exi-
stã o singurã soluþie: digitalizarea.
Acest lucru nu reprezintã însã o nou-
tate, întrucât transformarea digitalã a
fost pusã în miºcare cu mult înainte de
instalarea pandemiei. În timpul crizei,
cei care au fost conectaþi complet au
avut un avantaj semnificativ, iar cei
care nu erau încearcã acum sã ajungã
la acelaºi nivel. Pandemia COVID-19
a dus la accelerarea masivã a lumii di-

gitale, prin nevoia de lucru de la di-
stanþã, rezilienþã, eficienþã ºi sustena-
bilitate.

Tranziþia cãtre lucrul de la
distanþã

Trebuie sã ne aºteptãm ca totul sã
devinã remote. Conectarea ºi moni-
torizarea de la distanþã permit o agili-
tate mai mare, condiþii de muncã mai
sigure ºi niveluri mai ridicate de se-
curitate.

JEAN-PASCAL TRICOIRE,
PREªEDINTE

DIRECTOR GENERAL,
SCHNEIDER ELECTRIC

(continuare în pagina 12)

Dreptlareplicã
SIFBanat-Criºana
S.A.

Bunã ziua,

În reprezentarea Clientului nostru, SIF
Banat-Criºana S.A., vã ataºãm prezentul
Drept la replicã ca urmare a publicãrii ar-
ticolului intitulat „SIFImobiliare–uncaz
care ilustreazã dezmembrarea pieþei noa-
stre de capital” în data de 30.07.2020 pe
site-ul bursa.ro.

În vederea realizãrii unei informãri
complete ºi corecte a cititorilor redac-
þiei,.vã solicitãm publicarea întregului
conþinut al acestuia, alãturi de articolul
în discuþie.

Cu stimã,
Mareº Mihai

managing partner

Mareº&Mareº
AVOCATI

DOMNULE REDACTOR-ªEF,
Subsemnatul, av. dr. Mihai Mareº,

avocat coordonator în cadrul S.C.P.A.
“Mareº&Mareº”, având sediul în […] în
reprezentarea ºi în numele clientului no-
stru, SOCIETATEA DE INVESTIÞII
FINANCIARE (,,SIF")
BANAT-CRlªANA S.A. ARAD, […],
în temeiul dispoziþiilor art. 49 ºi 51 din
Decizia nr. 220/2011 privind Codul de
reglementare a conþinutului audiovizual
ºi art. 30 alin. ( 1) din Constituþia Rom-
âmiei, faþã de articolul apãrut pe data de
30 lulie 2020 pe site-ul bursa.ro, intitulat
“SIF lmobiliore - un caz care ilustreazã
dezmembrarea pieþei noastre de capi-
tal”, întrucât întregul conþinut al acestuia
se fundamenteazã pe o înþelegere greºitã
a mecanismului pieþei de capital, oferind
informaþii eronate publicului cu privire
la activitatea societãþii SIF lmobiliare
PLC, vã solicitãm publicarea urmãtoru-
lui

DREPT LA REPLICÃ

„SIF Banat-Criºana SA este una
dintre principalele societãþi de investi-
þii financiare care opereazã pe piaþa de
capital din România, deþinând din anul
2013 o participaþie de 99.9997% din
capitalul social al companiei SIF lmo-
biliare PLC, respectiv un numãr de
4.499.961 acþiuni, restul cotei de
0.0003%, respectiv un numãr de 13
acþiuni, fiind deþinute de cãtre alþi ac-
þionari persoane fizice.

SIF Banat-Criºana SAa respectat în
totalitate normele privind autorizarea
ºi funcþonarea societãþilor de investiþii
financiare, cu precãdere dispoziþiile
referitoare la calculul activului net ºi
considerãm cã prin publicarea respec-
tivului articol se poate considera cã
existã riscul inducerii în eroare a inve-
stitorilor ºi potenþialilor investitori,
prin diseminare de informaþii false
conform prevederilor art. 120 alin. ( 1)

lit. c) din Legea nr. 24/2017.
În vederea calcului activului net, so-

cietatea SIF Banat-Criºana evalueazã
acþiunile SIF lmobiliare PLC în confor-
mitate cu prevederile Regulamentului
ASF nr. 9/2014. Astfel, în situaþia în care
s-au înregistrat tranzacþii în ultimele 30
de zile de tranzacþionare în cadrul bursei
de valori, acþiunile SIF lmobiliare se
evalueazã, pentru calculul activului net,
conform art. 113 lit. a) pct. 2 din Regula-
mentul nr. 9/2014. în situaþia încare pen-
tru o perioadã mai mare de 30 de zile de
tranzacþionare nu se înregistreazã tran-
zacþii, evaluarea titlurilor SIF lmobiliare
se efectueazã în conformitate cu preve-
derile art. 115alin. (1) lit. a)pct. 1 ºi alin.
(2) din Regulamentul nr. 9/2014.

Or, nicio tranzacþie cu acþiuni SIF
lmobiliare Plc realizatã la un preþ su-
praevaluat faþa de valoarea realã nu a
fost efectuatã de cãtre SIF Ba-
nat-Criºana SA sau cu ºtiinþa SIF
Bana-Criºana, comportamentul neju-
stificat cu privire la tranzacþonarea ac-
þunilor, respectiv efectuarea unor tran-
zacþii cu un numãr foarte redus de ac-
þiuni ºi la variaþii de preþ foarte mari,
aparþinând persoanelor ce au calitatea
de acþionari, aspect semnalat încã din
anul 2019 ºi Autoritãþii de Suprave-
ghere Financiarã (ASF).

Aºa cum am menþionat ºi în multi-
plele adrese comunicate cãtre ASF,
tranzacþiile cu acþiuni efectuate într− un
mod sporadic ºi la preþuri nejustificat
de mari se datoreazã transferurilor ac-
þiunilor din „Free float" deþinute de cã-
tre acþionarii minoritari, ºi nu de cãtre
SIF Banat-Criºana S.A., conisderãm
cã scopul producerii acestor discre-
panþe de valoare fiind acela de a dena-
tura preþul acþiunilor SIF lmobiliare
Plc ºi de a induce în eroare investitorii
în legãturã cu valoarea realã a acestor
instrumente financiare.

Am considerat întotdeauna cã ace-
ste tranzacþii nu au un caracter legitim
din punct de vedere comercial ºi cã
motivul lor este de a crea o imagine
falsã cu privire la preþul instrumente-
lor financiare tranzacþionate.

Aprecierile din articolul în discuþie
asupra persoanelor fizice din cadrul
societãþii SIF Banat-Criºana SA sunt
tendenþoase ºi fãrã fundament legal ºi
vã solicitãm sã eliminaþi articolul de
pe publicaþia dumneavoastrã.

Nu în ultimul rând, raportat la situa-
þia referitoare la fluctuaþia valorii acti-
velor tranzacþionate datorate exclusiv
deþinãtorilor acþiunilor din free float,
societatea SIF Banat Criºana SAroagã
investitorii actuali ºi potenþiali sã îºi
fundamenteze deciziile doar pe surse
credibile, inclusiv pe menþiunile pre-
cizate în prezenta, precum ºi pe rapo-
arte ºi comunicatele societãþii publi-
cate pe stie-ul Bursei de Valori Bucu-
reºti". n
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