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KLAUS IOHANNIS:

“Scenariul luat
în calcul -
ºcoala începe
pe 14
septembrie”

A
nul ºcolar va începe în 14
septembrie, iar majoritatea
elevilor va merge fizic la
ºcoalã, a declarat preºedin-

tele Klaus Iohannis, în cadrul unei con-
ferinþe de presã, dupã o ºedinþã care a
avut loc la Palatul Cotroceni pe tema
educaþiei, cu premierul Ludovic Orban
ºi mai mulþi membri ai Guvernului.

Klaus Iohannis a precizat: “Pe 14
septembrie începe noul an ºcolar preu-
niversitar. Pentru a þine cont de impac-
tul pandemiei în fiecare ºcoalã, în fie-
care localitate, au fost elaborate trei
scenarii în funcþie de numãrul de bol-
navi din localitate.

GEORGE MARINESCU

(continuare în pagina 12)
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Preºedintele SIF Banat Criºana
Bogdan Drãgoi se autodenunþã

pentru manipularea pieþei

Stupefiant! Preºedintele SIF Banat
Criºana (SIF 1) Bogdan Drãgoi se au-
todenunþã în Comunicatul trimis Bur-
sei de Valori Bucureºti în 30 iulie
2020: “Anterior lunii aprilie 2019, di-
ferenþele valorice rezultate între cele
douã metode de evaluare nu au fost
semnificative, astfel încât sã denature-
ze în mod substanþial valoarea acþiuni-
lor SIF Imobiliare.” (Pentru context,
vezi NOTA REDACÞIEI).

NOTA REDACÞIEI

Bogdan Dragoi se referã la douã metode de
evaluare a acþiunilor pe care le detaliase îna-
inte:
“[…] evaluarea acþiunilor SIFI pentru calcu-
lul activului net se realizeazã prin metode di-
ferite, în funcþie de înregistrarea sau nu a
unor tranzacþii în piaþã în ultimele 30 de zile,
astfel:
- În situaþia în care s-au înregistrat tranzacþii
în ultimele 30 de zile de tranzacþionare bur-
sierã, acþiunile SIFI se evalueazã în conformi-

tate cu prevederile art. 113 lit. (a) pct. 2 din
Regulamentul ASF nr. 9/2014 la preþul de re-
ferinþã aferent zilei pentru care se efectuea-
zã calculul, în cazul acþiunilor tranzacþionate
în cadrul altor sisteme de tranzacþionare
decât pieþele reglementate, inclusiv în ca-
drul altor sisteme alternative de tranzacþio-
nare, furnizat de cãtre operatorul respecti-
vului sistem de tranzacþionare pentru fieca-
re dintre segmentele respectivului sistem.
Preþul utilizat ca preþ de referinþã se calcule-
azã în baza activitãþii de tranzacþionare din
data zilei pentru care se efectueazã calculul
activului, utilizat ca reper în deschiderea
ºedinþei de tranzacþionare din ziua
urmãtoare";
- În situaþia în care pentru o perioadã mai
mare de 30 de zile de tranzacþionare nu se
înregistreazã tranzacþii, evaluarea acþiuni-
lor SIFI se efectueazã în conformitate cu pre-
vederile art. 115 alin. (2) ºi alin. (1) lit. a), pct.
(1) din Regulamentul ASF nr. 9/2014, la “va-
loarea contabilã pe acþiune, astfel cum re-
zultã din ultima situaþie financiarã anualã
aprobatã a entitãþii respective”. (Vezi între-
gul Comunicat aici)

Negând cã diferenþele valorice re-
zultate între cele douã metode de eva-
luare ar fi fost semnificative, Bogdan
Drãgoi recunoaºte explicit cã a tolerat
o denaturare a valorii acþiunilor SIF
Imobiliare, dar neagã cã ea ar fi fost
“substanþialã”, ca ºi când ar exista vreo
limitã legalã a denaturãrii permisã de
lege.

Nu, nu existã.
Toleranþa la dena-

turare manifestatã de
Bogdan Drãgoi este
legal inacceptabilã,
iar declararea ei în
mod oficial reprezintã
un autodenunþ de ma-

nipulare difuzat prin Bursa de Balori
Bucureºti.

Dar, asta nu e totul…
Preºedintele SIF1 Bogdan Drãgoi

nu se sfieºte sã furnizeze informaþii
false la Bursa de Valori Bucureºti,
pentru cã diferenþele valorice rezultate
între cele douã metode de evaluare,

anterior lunii aprilie 2019, se ridicã la
zeci de milioane de euro.

De exemplu, diferenþa de care vor-
beºte Bogdan Drãgoi este, la
28.09.2018, de 248,5 milioane de lei
(circa 50 de milioane de euro), dupã
cum rezultã din propriile documente
înaintate la BVB ºi care sunt publice.
(Vezi NOTA de mai jos)

Notã la situaþia raportãrii cãtre

BVB a activelor ºi datoriilor SIF

Banat Criºana la 28.09.2018:

“Informãm investitorii cã valoarea
activului net al SIF Banat Criºana la
data de 28.09.2018 a înregistrat o
creºtere cu 214.470.703 lei repre-
zentând 8,7%, faþã de valoarea la
31.08.2018. Aceastã creºtere se datore-
azã aprecierii semnificative a valorii
pachetului de acþiuni deþinut la SIF
Imobiliare PLC, care la data de
28.09.2018 are valoarea de 405 milioa-
ne lei, faþã de 156,5 milioane lei valoare
la 31.08.2018. Facem menþiunea cã SIF

Imobiliare PLC este emitent listat la
BVB pe piaþa AeRO (tranzacþionat sub
simbolul SIFI), dar cu o lichiditate foar-
te scãzutã ºi tranzacþii sporadice.

Variaþia mare a valorii pentru pache-
tul deþinut la SIF Imobiliare PLC se da-
toreazã metodologiei de evaluare".

Acest salt de 248,5 milioane de lei
în aºazisa “valoare de piaþã” a SIF
Imobiliare este generat de tranzacþia
(acea unicã tranzacþie!) cu …douã (2!)
acþiuni SIFI, la preþul de 90 de lei/ac-
þiune, de la data de 20.09.2018.

Tranzacþia a umflat SIFI cu 248,5
milioane de lei, iar SIFI a umflat Valo-
area Activului Net al SIF Banat
Criºana cu aceeaºi sumã.

Dar, probabil cã fãrã aceastã umflã-
turã, Valoarea Activului Net al SIF Ba-
nat Criºana ar fi suportat o scãdere de
34 de milioane de lei, aºa cã, în loc ca
rezultatul sã explodeze cu aceeaºi cifrã
ca SIFI, s-a multumit cu o creºtere de
doar 214,5 milioane de lei.

(continuare în pagina 9)

ESTIMÃRILE
ANALIªTILOR
PENTRU ANUL
CURENT

Argintul,
într-un avans
mai puternic
decât aurul
l Preþul aurului a trecut de
2.000 de dolari uncia
sãptãmâna aceasta, atingând
recordul maxim istoric
lDe la începutul anului,
cotaþia aurului a crescut cu
peste 30%, cea a argintului
cu 50%lArgintul va fi
impulsionat de consumul
industrial generat de
redresarea viitoare a
economiei

D
inamica preþului argintului
este ºi va fi mai spectaculo-
asã decât cea a aurului, anul
acesta, chiar dacã ambele

metale preþioase au înregistrat creºteri
importante în contextul scãderii econo-
miei globale ºi al deprecierii dolarului
american, conform analiºtilor.

Preþul aurului a atins un nivel maxim
record zilele trecute, depãºind pentru
prima oarã 2.000 de dolari uncia, în con-
diþiile în care investitorii se orienteazã
cãtre plasamentele în active considerate
sigure din cauza pandemiei de Co-
vid-19, care nu dã semne cã ar trece. Re-
cordul anterior a fost stabilit în septem-
brie 2011: 1.920,30 dolari uncia de aur.

A.V.
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BANCA CENTRALÃ A REDUS DOBÂNDA CHEIE CU 0,25 PUNCTE PROCENTUALE

Codirlaºu: ”Mãsurile BNR - în linie cu cele din plan
internaþional”

B
anca Naþionalã a României
(BNR) a redus, ieri, rata
dobânzii de politicã mone-
tarã cu 0,25 puncte procen-

tuale, la 1,5% pe an de la 1,75%. În
acelaºi timp, Consiliul de Administra-
þie al BNR a coborât rata dobânzii
pentru facilitatea de depozit la 1%, de
la 1,25% ºi rata dobânzii aferente fa-
cilitãþii de creditare (Lombard) la 2%
la sutã pe an de la 2,25%.

Nivelurile actuale ale ratelor rezer-
velor minime obligatorii pentru pasi-
vele în lei ºi în valutã ale instituþiilor de
credit au fost pãstrate, conform unui
comunicat al bãncii centrale, care a
stabilit continuarea efectuãrii de ope-
raþiuni repo ºi a cumpãrãrii de titluri de

stat în lei de pe piaþa secundarã.
Mãsurile BNR sunt în linie cu ceea

ce se întâmplã pe plan internaþional,
adicã scãderea de dobânzi pentru a fa-
cilita revenirea economiei, ulterior
încheierii crizei medicale ºi în linie cu
cu ceea ce se întâmplã pe plan interna-
þional, respectiv oferirea de lichiditate
pentru piaþã, de asemenea pentru sti-
mularea activitãþii economice, este de
pãrere Adrian Codirlaºu, preºedintele
CFA România.

Consiliul de Administraþie (CA) al
BNR considerã cã, în condiþiile deca-
lajelor de transmitere a impulsurilor
scãderilor ratei dobânzii de politicã
monetarã, o asemenea calibrare a con-
duitei politicii monetare este de naturã

sã susþinã redresarea activitãþii econo-
mice pe orizontul prognozei, în vede-
rea aducerii ºi consolidãrii pe termen
mediu a ratei anuale a inflaþiei în linie
cu þinta de inflaþie de 2,5 la sutã ±1
punct procentual, în condiþii de
protejare a stabilitãþii financiare.

Comunicatul BNR aratã: „Econo-
mia globalã ºi cea europeanã au înce-
put sã se redreseze în luna mai, pe fon-
dul retragerii treptate a restricþiilor de
mobilitate fizicã, rãmânând însã la ni-
veluri mult inferioare celor prevalente
anterior rãspândirii infecþiei cu coro-
navirus.

EMILIA OLESCU
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