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DecapitareaSIFOltenia
decãtreSIFBanatCriºana,
cucomplicitatea
ASF
N

u existã nicio explicaþie
oficialã pentru faptul cã vi-
cepreºedintele SIF Oltenia,
Cristian Buºu, este excep-
tat de la propunerile de
atragere a rãspunderii for-

mulate de “cooperativa” SIF Banat
Criºana & SIF Muntenia & Fondul
Deschis de Investiþii Certinvest BET
FI Index & Fondul Deschis de Investi-
þii Certinvest XT Index & Fondul de
Investiþii Alternativ Certinvest Acþiu-
ni.

SIF Banat Criºana & SIF Muntenia
au cerut sã fie inclusã pe ordinea de zi
a AGOASIF Oltenia din 12-13 octom-
brie 2020 atragerea rãspunderii admi-
nistratorilor Tudor Ciurezu, Anina
Radu, Carmen Popa ºi Nicolae Stoian,
pe motiv cã au prejudiciat SIF Oltenia,
prin contractarea împrumutului în
sumã de 30 de milioane de lei de la
Banca Transilvania, ca sã plãte-
ascã dividende, când, dupã cum
susþin acuzatorii, ele ar fi putut fi
plãtite din fonduri proprii.

Vicepreºedintele SIF Oltenia,
Cristian Buºu, membru în Con-
siliul de administraþie SIF Olte-
nia, a fost de acord cu împrumu-
tul bãnesc, în rând cu ceilalþi
patru membri.

Ba, mai mult, a semnat contractul
de împrumut, ca a doua semnãturã,
alãturi de Ciurezu.

Exceptarea lui Buºu de la atrage-
rea rãspunderii dovedeºte cã nemul-
þumirea acþionarilor SIF Banat
Criºana & SIF Muntenia contra ad-
ministratorilor nu este realã, iar pro-
punerea atragerii rãspunderii asupra
celorlalþi administratori este de rea
credinþã.

De altfel, dupã cum explicã Tudor
Ciurezu în Comunicatul din
17.09.2020, creditul luat a adus câºti-
guri SIF Oltenia, care a evitat, astfel,
sã lichideze acþiuni aducãtoare de di-
vidend în cuantum covârºitor superior
dobânzilor la credit.

Þinând cont cã
SIF Banat Criºana
ºi SIF Muntenia
sunt societãþi concu-
rente cu SIF Oltenia,
acuzaþiile nefondate
aduse sub ameninþarea
atragerii rãspunderii admi-
nistratorilor (pe motive fãrã
corespondent cu realitatea) ar
fi trebuit sã sensibilizeze Auto-
ritatea de Supraveghere Financia-
rã, care este îndrituitã de Legea nr.
24/2017 privind emitenþii de instru-
mente financiare ºi operaþiuni de piaþã
sã constate buna-credinþã a acþionari-
lor:

“Art. 46. - (3) Deþinãtorii de valori
mobiliare îºi exercitã drepturile confe-
rite de acestea cu bunã-credinþã, cu re-
spectarea drepturilor ºi a intereselor le-
gitime ale celorlalþi deþinãtori ºi ale

emitentului, în caz contrar
fiind rãspunzãtori pentru dau-
nele provocate.

- (4) Sunt interzise folosi-
rea în mod abuziv a poziþiei
deþinute de acþionari sau a ca-
litãþii de administrator ori de
angajat al emitentului, prin
recurgerea la fapte neloiale

sau frauduloase, care au ca obiect sau
ca efect lezarea drepturilor privind va-
lorile mobiliare ºi a altor instrumente
financiare deþinute, precum ºi prejudi-
cierea deþinãtorilor acestora".

În mod evident, SIF Banat Criºana
abuzeazã de poziþia sa de acþionar ºi
face un joc ostil, prin care urmãreºte
sã-ºi instituie supremaþia asupra con-
ducerii SIF Oltenia, dorind sã impunã
un management pãgubitor pentru cei-
lalþi acþionari.

Strategia de expansiune a SIF Banat
Criºana a fost conceputã cu ºapte ani
în urmã, de Dragoº Bîlteanu ºi Najib el
Lakis, care anul trecut au fost condam-
naþi la trei ani de închisoare cu suspen-
dare, pentru spãlare de bani ºi manipu-
larea pieþei de capital.

Aflat
în pe-
r i o a d a
de ispã-
ºire a sen-
tinþei, infrac-
torul Lakis
este tolerat de
Autoritatea de
Supraveghere Fi-
nanciarã sã activeze
în continuare pe piaþa
de capital, funcþionând
în calitate de consultant al
preºedintelui SIF Banat
Criºana.

Lakis i-a transferat acestuia
“know how-ul” care i-a adus
condamnarea, predându-i lui
Bogdan Drãgoi sistemul de mani-
pulare a Valorii Activului Net al SIF
Banat Criºana, dar ºi siste-
mul fondurilor închise
prin care controleazã
AGA în SIF Banat
Criºana, AGA în SIF
Muntenia ºi AGA în
SIF Oltenia.

(continuare
în pagina 3)

140 DE ANI DE LA ÎNFIINÞAREA BNR

La aniversarea unei forme
fãrã fond

Dacã nu ar fi fost pandemia, aniver-
sarea celor 140 de ani de la înfiinþarea
Bãncii Naþionale a României ar fi fost

marcatã, probabil, nu
doar prin conferinþe ºi
articole “emoþionante”
în presã, ci ºi prin spec-
tacole de slãvire a înþe-
lepciunii ºi independen-
þei instituþiei.

Au rãmas doar con-
ferinþele ºi articolele

din presã. Unul dintre acestea a pre-
zentat, de curând, opinia unui fost ban-
cher, conform cãreia “prin deciziile de
politicã monetarã ºi valutarã luate,
BNR a þinut locul guvernelor astfel
încât România sã nu colapseze” în cele
trei decenii care au trecut de la cãderea
regimului Ceauºescu.

Asta nu a fost, însã, de ajuns. Trebu-
ia ceva mai “puternic”, ceva care sã
“cimenteze” locul Bãncii Naþionale a
României între marile instituþii mone-

tare ale lumii.
ªi a venit acel ceva, sub forma unui

articol semnat de un consilier al guver-
natorului Mugur Isãrescu, unde BNR
este comparatã cu Bundesbank. Bun-
desbank a fost un model pentru recon-
struirea Bãncii Naþionale, dupã cum se
aratã în articol, iar acestui model i s-a
adãugat ºi sarcina supravegherii siste-

mului bancar.
Dar de ce nu ºi-a asumat Bunde-

sbank ºi supravegherea sistemului ban-
car din Germania? Oare nu a luat nime-
ni în considerare cã ar putea fi vorba de-
spre eliminarea oricãrui potenþial con-
flict de interese între politica monetarã
ºi supravegherea bancarã?

(continuare în pagina 12)

CARTA ALBÃ A APÃRÃRII 2020:

Combaterea fake-news ºi a
informaþiilor ostile, o nouã provocare
pentru apãrarea naþionalã
l ªtirile false afecteazã încrederea populaþiei în instituþiile statului ºi urmãresc influenþarea
procesului decizionall Competiþia din domeniul energetic implicã noi riscuri de securitate
în regiunea Mãrii NegrelArmata Românã doreºte achiziþionarea de drone
multifuncþionale, construirea unui poligon de instruire pentru lupta urbanã ºi lansarea
proiectului Sistemul Individual ”Soldatul Viitorului”

ªtirile false (fake-news) ºi acþiunile
informative ostile reprezintã o provo-
care cu incidenþã asupra domeniului
politico-militar, deoarece sunt derula-
te atât în scopul influenþãrii percepþiei
sociale ºi afectãrii încrederii popula-
þiei în instituþiile statului, cât ºi pentru
obþinerea de informaþii necesare pen-
tru influenþarea procesului decizional,
se aratã în Carta Albã a Apãrãrii, docu-
ment care a fost discutat în cadrul
ºedinþei de Guvern care s-a desfãºurat
asearã.

“Evoluþiile cu implicaþii de ordin

securitar, accentuate de pandemia de
Covid-19, din domeniul gestionãrii ri-
scurilor ºi ameninþãrilor din mediul
virtual, ne impun, cu necesitate, crea-
rea ºi dezvoltarea de capabilitãþi spe-
cializate, la nivelul Forþelor Armate,
pentru contracararea agresiunilor in-
formaþionale, a propagandei cu scop
destabilizator ºi campaniilor de tip
hibrid”, se precizeazã în documentul
citat.

De aceea, Carta Albã a Apãrãrii
2020 înglobeazã, pe lângã noile con-
cepte care au apãrut sau au cunoscut

evoluþii semnificative de la precedenta
ediþie (apãrare ºi descurajare, rezilien-
þã, cooperare interinstituþionalã, teh-
nologii emergente ºi disruptive, digita-
lizare), ºi lecþiile învãþate din recenta
pandemie de Covid-19, în special în
domeniul contribuþiei Forþelor Armate
la sprijinirea autoritãþilor civile, pre-
cum ºi în gestionarea fenomenelor
asociate, cum ar fi propaganda
disruptivã sau ºtirile false.

GEORGE MARINESCU

(continuare în pagina 3)

ANALIZÃ PRIVIND
PIEÞELE ACÞIUNILOR
DIN SUA:

Istoria aratã cã
o preºedinþie
republicanã
nu garanteazã
boom-ul
burselor
l Cel mai mare avans al
indicelui S&P 500 a fost
consemnat în mandatul
democratului Bill Clinton:
peste 200%

Actualul preºedinte american Do-
nald Trump considerã cã el este moti-
vul pentru care bursele din SUA au o
evoluþie de succes, dar, spun analiºtii,
la o analizã mai atentã, este posibil ca
aceastã declaraþie sã nu fie valabilã.

Potrivit cmcmarkets.com, chiar
dacã pieþele americane sunt pe un
trend ascendent, Wall Street-ul a fost
afectat, anul acesta, în timpul manda-
tului lui Trump - al 45-lea preºedinte al
SUA, de cel mai puternic declin din
istorie.

Sursa menþioneazã cã recentele
câºtiguri de pe pieþele americane ar
putea fi totuºi un plus pentru republi-
canul Trump, dar întrebarea care apare
este dacã acestea pot fi susþinute ºi
dacã, dupã alegerile programate în 3
noiembrie, bursele vor rãspunde mai
bine unui nou mandat al lui Trump sau
unui mandat al rivalului sãu în lupta
pentru Casa Albã, democratul Joe
Biden.

Actualul preºedinte considerã cã nu
existã vreo îndoialã cu privire la efec-
tul negativ de pe pieþe dacã victoria în
alegeri va fi a democraþilor. “Dacã Bi-
den câºtigã, atunci piaþa se va prã-
buºi”, a spus Trump pentru Fox Busi-
ness în luna în august, adãugând: “Bi-
den va duce aceastã þarã într-o crizã
economicã majorã, precum cea din
1929”.

Biden, în schimb, pare dornic sã
transforme “virtutea financiarã” a
preºedintelui Trump într-un viciu,
avertizând: “În timpul acestei crize ge-
nerate de pandemia de Covid-19, Do-
nald Trump s-a concentrat aproape în
totalitate pe piaþa bursierã, pe indicii
Dow ºi Nasdaq. Nu pe voi. Nu pe
familiile voastre”.

Sursa citatã scrie cã o victorie a lui
Biden nu ar fi neapãrat rea pentru bur-
sa americanã, mai ales cã abordarea
constantã a democratului, respectiv o
agendã de politicã externã mai conci-
liantã ar putea avea “un efect calmant”
asupra pieþelor.

A.V.
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