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Scrisoare deschisã adresatã
domnului Nicu Marcu,

preºedintele ASF

Data: 01.09.2020
Cãtre:AutoritateadeSupraveghereFinanciarã (ASF)
În atenþia: domnului Nicu Marcu, preºedinte
De la: Florian Goldstein (MAKE), PDG Metaring
SRL - Ziarul BURSA
Subiect: Combaterea manipulãrii de piaþã de cãtre
ASF

Stimate domnule Nicu Marcu,

Vã adresez un numãr de întrebãri ºi solicitãri con-
centrate pe subiectul manipulãrii de piaþã de cãtre
administratorul SIF Banat Criºana; rãspunsurile
ASF sunt aºteptate cu interes de publicul Ziarului
BURSA:

1. Conform Raportului semestrial al SIF1, publi-
cat, la 31.08.2020, pe site-ul Bursei de Valori Bucu-
reºti (BVB), “Prin adresa din data de 19 august 2020,
ASF a comunicat cã analiza derulatã la nivelul direc-
þiei de specialitate din cadrul Autoritãþii nu a relevat
suspiciuni privind existenþa unor fapte de abuz de
piaþã în cazul tranzacþiilor reclamate de Societate”,
referindu-se la faptul cã SIF1 a sesizat Autoritatea de
Supraveghere Financiarã (ASF) solicitând
verificarea tranzacþiilor cu acþiuni SIF Imobiliare.

- Informaþia comunicatã de SIF1 este adevaratã?;
- Dacã da, atunci, întrucât Ziarului BURSA îi este

complet strãin subiectul:
- solicitãm sã ne transmiteþi adresa ASF din data
de 19 august 2020, la care SIF 1 face referire;
- solicitãm, totodatã, sã precizaþi ce elemente aþi
analizat:
ülegãturi între persoanele care au tranzac-
þionat acþiunile, sau legãturi cu SIF1 ºi/sau
cu societãþi din portofoliul sãu, cu persoa-
ne ºi/sau rude ale acestora implicate în
conducerea SIF1 ºi/sau a societãþilor din
portofoliul sãu;
ü dacã existã cazul când aceeaºi persoanã
a fãcut mai mult de o tranzacþie cu acþiuni
SIFI, pozitionându-se drept cumpãrã-
tor/sau vânzãtor de mai multe ori sau dacã
a vândut ºi a cumpãrat acþiuni SIFI, când,
de câte ori ºi la ce volum ºi valoare;
ü dacã tranzacþiile au fost cross-uri; dacã
tranzacþiile s-au derulat prin aceeaºi casã
de brokeraj sau prin case de brokeraj dife-
rite; dacã existã legãturi între aceste case
de brokeraj/personalul lor ºi SIF1/ scocie-
tãþi din portofoliul SIF1/personalul lor
ºi/sau rude;
ü în ce mãsurã au fost analizate pãrþile
tranzacþiei cu 200 de acþiuni SIFI din
07.01.2014?; dacã acestea au legãturã cu

pãrþile tranzacþiei de 200 acþiuni SIFI din
16.07.2015?; ce legãturi existã între aceste
pãrþi ºi SIF 1, SIF 4, SIFI sau societãþile din
portofoliul celor douã SIF-uri ºi/sau SIFI
sau conducerile/persoane iniþiate ale ace-
stor societãþi?

2. La 11 august, ca rãspuns la întrebãrile Ziarului
BURSA privitoare la manipularea de la SIF1, ASF a
informat Ziarul BURSAcã a declanºat o investigaþie;
adresa din data de 19 august 2020 la care face referire
SIF1 reprezintã rezultatul acelei investigaþii, este un
rezultat parþial al acelei investigaþii sau analiza deru-
latã de ASF la solicitarea SIF1 este un proces distinct
faþã de investigaþia anunþatã Ziarului BURSA?;

- Raportarea de cãtre SIF1 a unei Valori a Activu-
lui Net, în luna iulie, umflatã cu 1,5 miliarde de lei,
dintr-un total de 3,99 miliarde lei, se încadreazã în
prevederile Legii 24/2017:

“Manipularea pieþei
Art. 120.
(1) În sensul prezentului titlu, manipularea pieþei

reprezintã urmãtoarele tipuri de activitãþi:

CU STIMÃ,
FLORIAN GOLDSTEIN (MAKE),

PDG METARING SRL - ZIARUL BURSA

(continuare în pagina 11)

Un eºec lamentabil
Dupã ce a anunþat cu surle ºi trîmbe,

nu doar cã va bate ”pãlitura de
osîndã”, dar cã poate marca ºi cu ochii
închiºi, PSD-ul nu a apucat nici mãcar
sã punã mingea la punctul cu var.
Echipa n-a avut jucãtori pe foa-
ie cîþi cere regulamentul jocu-
lui parlamentar, aºa cã s-a
întîlnit cu iarba gazonului, doar
de pe tuºã. A reuºit greu egala-
bila contraperformanþã sã îºi
dea autogol, fãrã sã joace. Un
autogol, cît o retrogradare din
A în categoria orãºeneascã. Un
eºec mai mare decît o înfrîngere la scor
de maidan. Nu cã, în anii din urmã,
eºecurile ar fi evenimente rare în isto-
ria formaþiunii, dar ceea ce s-a
întîmplat la aceastã moþiune de cenzu-
rã lasã în penumbrã toate realizãrile de
pînã acum în materie de ”chifle”. Poli-
tice, desigur. Dacã asta se mai poate
chema politicã! Dar, sã lãsãm fotbalul
ºi sã privim un pic mai atent spre ceea
ce spune istoricul episod din viaþa PSD

ºi ce consecinþe are el pentru viitor.
Din perspectiva tabloului politic ge-

neral, consecinþa directã, evidentã ºi
cea mai importantã este ”blocarea” ac-
tualei guvernãri liberale la Palatul Vic-

toria, aproape sigur, pînã la
încheierea mandatului parla-
mentar, respectiv pînã la terme-
nul viitoarelor alegeri generale.
Nimeni nu mai poate crede de
acum încolo cã PSD mai are
cum aduna credibilitatea ºi
sprijinul parlamentar necesare
pentru o altã moþiune de cenzu-

rã. Cu siguranþã nici liderii partidului,
nici parlamentarii sãi. Deºi avea puºca
îndreptatã spre pieptul Guvernului
Orban, PSD a tras ultimul cartuº pe
care îl mai avea pe þeavã în propriul pi-
cior. Lovitura a nimerit în plin, acum
sã vedem cine plãteºte oalele sparte.
Cu siguranþã, noua echipã instalatã sub
comanda încercatului marinar de apã
dulce Ciolacu nici vorbã sã deconteze.

(continuare în pagina 3)

China îºi pregãteºte
economia pentru un
viitor în care SUA nu
mai sunt centrul

Într-o lume zdruncinatã de pande-
mia de coronavirus ºi de tensiunile cu
Statele Unite ale Americii, guvernul
chinez îºi intensi-
ficã atenþia pe pia-
þa internã prin
adoptarea unei po-
litici de „circulaþie
dualã”.

S c h i m b ã r i l e
majore în aborda-
rea comerþului in-
ternational aratã
încã o data cã Re-
publica China se pregãteºte sã deveinã
cea mai mare economie a lumii în câþi-
va ani, potrivit CNBC.

Discuþiile cu privire la politicile eco-

nomice ale Beijingului de la nivel înalt
au loc cu câteva luni înainte ca autoritã-
þile sã planifice ºi sã adopte planul eco-

nomic al Chinei
pentru urmãtoarea
jumãtate de dece-
niu - al 14-lea plan
cincinal.

Intensificarea
discuþiilor publice
din ultimele sãp-
tãmâni a contri-
buit, de asemenea,
la cristalizarea

unora dintre implicaþiile pentru co-
merþul global.

A.T.
(continuare în pagina 12)

Sã cânte muzica pentru
ancorarea aºteptãrilor
populaþiei ºi stãvilirea
inflaþiei!

Mijloacele de informare în masã,
dar mai ales jurnalele de ºtiri ale tele-
viziunilor, par sã se afle în perioada de
încãlzire premergãtoare intrãrii în “jo-
cul” ºtirilor despre creºterea preþurilor.

Pe lângã reportajele din pie-
þe, unde existã invariabil
plângeri despre preþurile afiºate
ºi nu doar din partea pensionari-
lor, au început sã fie prezentate
ºi puncte de vedere ale producã-
torilor, în special din agriculturã
ºi industria alimentarã.

Declaraþiile lor includ scu-
ze, implicite sau explicite, pentru fap-
tul cã sunt nevoiþi sã creascã preþurile,
iar telespectatorul rãmâne, de cele mai
multe ori, cu impresia cã priveºte la
niºte speculanþi care îi lasã imediat
fãrã bani, de cele mai multe ori tocmai
din pensia majoratã prin bunãvoinþa
guvernanþilor.

Deocamdatã, producãtorii nu au
ajuns pânã la stadiul “în nemernicia
mea, ca un câine turbat, am muºcat
mâna care m-a crescut ºi care m-a hrã-
nit”, dar nu se ºtie cât mai este pânã

acolo.
ªi nici nu este nevoie, deoa-

rece producãtorii nu trebuie
sã-ºi cearã scuze cã încearcã sã
supravieþuiascã într-un mediu
tot mai ostil, în care veniturile
unei mari pãrþi a populaþiei
cresc de pe urma unor decizii
guvernamentale complet rupte

de evoluþia economiei reale.
Iar apoi, cum pot sã scadã preþurile

când oferta de bunuri este limitatã de
închiderea economiei, pe fondul pan-
demiei, în timp ce masa monetarã
creºte accelerat inclusiv de pe urma
pornirii tiparniþei?

(continuare în pagina 12)
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