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CICÃ ASF SE
FRÃMÂNTÃ

Are oare
Bogdan
Drãgoi doi
iepuraºi?

În jurul Autoritãþii de Supraveghere
Financiarã (ASF) circulã zvonuri cã
este mistuitã în interior de frãmântãri,
generate de ivirea unor complicitãþi ale
funcþionarilor, care s-ar fi acoperit reci-

proc în cursul investi-
gaþiilor asupra persoa-
nelor care au tranzac-
þionat acþiunile SIF
Imobiliare, cele care
au prilejuit mecani-
smul rudimentar de
manipulare a Valorii

Activului Net al SIF Banat Criºana.
Ca un scamator care scoate iepuraºi

din joben, preºedintele SIF Banat
Criºana Bogdan Drãgoi s-a strãduit
mult sã îndrepte atenþia cãtre persoa-
nele care tranzacþioneazã acþiuni SIFI,
spunând cã le suspecteazã de manipu-
larea preþului, pentru inducerea în
eroare a celorlalþi investitori.

Ziarul BURSA a arãtat cã suspiciu-
nea lui Drãgoi este caraghioasã, deoa-
rece (dacã este adevãrat ceea ce el sus-
þine, cum cã SIF Banat Criºana nu este
implicatã în tranzacþiile cu SIFI) nu-
mãrul de investitori care deþin cele 13
acþiuni SIFI (cele care nu se aflã în po-
sesia SIF Banat Criºana) se ridicã la un
total de maximum cinci persoane.

Este ridicol sã afirmi cã una dintre
aceste cinci persoane manipuleazã
preþul acþiunilor SIFI, ca sã le pãcãlea-
scã pe celelalte patru, ca sã le vândã
8-9 acþiuni, (cel mult!).

În realitate, Drãgoi îndrepta atenþia
cãtre mâna dreaptã, iar iepuraºul era în
mâna stângã!...Cãci manipularea nu ar
fi avut nici o importanþã la SIFI, dacã
ea nu ar fi condus la umflarea Valorii
Activului Net al SIF Banat Criºana, cu
1,7 miliarde de lei (valoarea celor 4,9
milioane de acþiuni SIFI, socotite la
preþul de 400 de lei, al tranzacþiei cu
….o acþiune, o datã!).

Hocus-pocus SIF Banat Criºana!
În Raportul din 31 august, comuni-

cat la BVB, administratorul SIF Banat
Criºana menþioneazã:

“Prin adresa din data de 19 august
2020, ASF a comunicat cã analiza de-
rulatã la nivelul direcþiei de specialita-
te din cadrul Autoritãþii nu a relevat
suspiciuni privind existenþa unor fapte
de abuz de piaþã în cazul tranzacþiilor
[n.n. - cu acþiuni SIFI] reclamate de
Societate”.

Extraordinar!
De parcã existã vreo piaþã pentru

cele 13 acþiuni, ca sã poatã face cineva
“abuz de piaþã”!

(continuare în pagina 12)

RAPORTUL STAREA UNIUNII 2020, COMISIA VON DER LEYEN:

“Eºecul nu este o
opþiune pentru UE”
l “Planul de redresare propus de Comisia Europeanã este fãrã precedent - atât ca structurã, cât ºi ca nivel de ambiþie”

P
lanul de redresare pentru
Europa al Comisiei de la
Bruxelles va remedia da-
unele produse de criza
generatã de pandemia de
coronavirus ºi va asigura
viitorul pentru urmãtoa-

rea generaþie, potrivit Raportului Sta-
rea Uniunii 2020, realizat de Comisia
von der Leyen, care subliniazã cã
“eºecul nu este o opþiune pentru UE:
planul de redresare propus de Comisie

este fãrã precedent - atât ca structurã,
cât ºi ca nivel de ambiþie”.

Preºedintele Comisiei Europene,
Ursula von der Leyen, care a þinut ieri
un discurs în Parlamentul European,
despre starea Uniunii Europene, aratã
în raportul menþionat: “Se aºteaptã ca
ºomajul din UE sã creascã pânã la 9%
în 2020, acesta afectând în mod di-
sproporþionat femeile, tinerii, lucrãto-
rii slab calificaþi ºi pe cei cu contracte
temporare. Sãrãcia, excluziunea so-

cialã ºi inegalitãþile sunt susceptibile
sã creascã, ceea ce scoate în evidenþã
importanþa unei redresãri incluzive ºi
echitabile pentru toþi. Se preconizeazã
cã economia va reveni la o creºtere po-
zitivã în 2021, însã perspectivele sunt
incerte, iar modul în care va evolua si-
tuaþia în materie de sãnãtate publicã se
va dovedi crucial. Eºecul nu este o
opþiune pentru UE: planul de redresare
propus de Comisie este fãrã precedent
atât ca structurã, cât ºi ca nivel de am-

biþie”.
Raportul precizeazã: “La Consiliul

European din iulie, liderii UE au con-
venit – pe baza propunerii Comisiei –
asupra unui pachet important de mãsu-
ri de redresare. Acesta este alcãtuit din
bugetul pe termen lung al UE, în valo-
are de 1.074 de miliarde euro, care a
fãcut obiectul unui acord din partea
Consiliului European ºi va fi supus
aprobãrii de cãtre Parlamentul Euro-
pean, la care se adaugã o sumã supli-

mentarã de 750 de miliarde euro afe-
rentã instrumentului de redresare Nex-
tGenerationEU. Pachetul de mãsuri va
sprijini statele membre sã demareze
redresarea, va facilita investiþiile pu-
blice ºi private, cu un accent deosebit
pe dubla tranziþie, ºi va contribui la de-
sprinderea de învãþãminte de pe urma
crizei.

V.R.

(continuare în pagina 12)

LAURA CODRUÞA KOVESI, PROCUROR-ªEF EPPO:

“Avem cazuri complexe, legate
de anchetarea unor oameni
puternici ºi bogaþi”

G
arantarea independenþei, lipsa
oricãrui tip de conflict de loia-
litate care ar putea apãrea dacã
magistraþii vor lucra în acelaºi

timp la cazuri naþionale ºi europene
sunt esenþiale pentru credibilitatea
Parchetului European (EPPO), a afir-
mat Laura Codruþa Kovesi, procuro-

rul ºef al EPPO, într-un interviu acor-
dat cotidianului spaniol El Pais.

„Trebuie sã demonstrãm cã legea
este aceeaºi pentru toatã lumea. Par-
chetul European este un mijloc de apã-
rare a statului de drept în UE. Când
vorbim despre încãlcarea statului de
drept, trebuie sã luãm în considerare
cazurile în care existã suspiciuni de
corupþie sistemicã sau când se încear-
cã subminarea independenþei judicia-
re”, a declarat Kovesi pentru
cotidianul din Peninsula Ibericã.

Procurorul-ºef al Parchetului Euro-
pean susþine cã, în acest moment, insti-
tuþia se concentreazã mandatului juri-
sdicþional aprobat de Parlament, dar
subliniazã cã munca de procuror euro-
pean nu este lipsitã de pericole.

G.M.

(continuare în pagina 3)

ÎN CONTEXTUL PANDEMIEI

Gyula Fater: “OTP Bank România
va termina anul cu un profit
aproape de zero”
l Fater: “Rata creditelor neperformante la OTP Bank România va creºte, în
prima jumãtate a anului viitor”

O
TP Bank România va termina
anul financiar cu un profit
aproape de zero, dupã cum
estimeazã Gyula Fater, CEO-ul

instituþiei bancare, în contextul pande-
miei de Covid-19, care a impus adop-
tarea unor mãsuri excepþionale la nive-
lul bãncii. Directorul general al OTP
Bank România a subliniat, ieri, într-o
video-conferinþã: “Þinta noastrã pentru
acest an este sã avem mãcar profit
zero. Noi avem o strategie pe termen
lung ºi programul nostru þinteºte profi-
tabilitatea peste 2-3 ani.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 4)
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