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Atacul asupra SIF Oltenia -
o crimã financiarã la
lumina zilei, sãvârºitã în
complicitate cu ASF

D
e la încasarea celor 140 de
milioane de euro, repre-
zentând finalizarea tranzac-
þiei prin care SIF Oltenia
(SIF5) ºi-a vândut (cãtre
Erste Group Bank) partici-

paþia de 6,29% (1.023.534.303 de ac-
þiuni) de la Banca Comercia-
lã Românã (BCR), s-au
împlinit doi ani ieri, pe 9 oc-
tombrie.

Ieri.
Operaþiunea a atras decer-

narea, în cadrul Galei anuale
BURSA, a Premiului de ex-
celenþã pentru cea mai importantã
tranzacþie de pe piaþa de capital rom-
âneascã în 2018, conferit lui Tudor
Ciurezu, care a fost omagiat ºi în ca-
drul altor festivitãþi ale pieþei noastre
de capital, organizate în acel an.

Toatã lumea a admirat (sau a invi-
diat) chibzuinþa ºi norocul lui Ciurezu,
care, dupã aceastã loviturã, a speculat
momentul cãderii generale a cotaþiilor
la Bursa de Valori Bucureºti (provoca-
tã de Ordonanþa de Urgenþã nr. 114 din
28 decembrie 2018) ºi a reinvestit ba-

nii în acþiuni lichide, la preþuri
avantajoase (pentru achiziþii de
acþiuni BRD ºi Banca Transilva-
nia a investit aproximativ 45 de
milioane de euro, restul banilor
aºteptând oportunitãþi ulterioare;
la final, circa 80% din suma
obþinutã iniþial a fost folositã în

achiziþii de acþiuni bancare).
Acel triumf a fost, însã, clipa care a

declanºat agresiunea administratoru-
lui SIF Banat Criºana ºi persecuþia Au-
toritãþii de Supraveghere Financiarã
asupra preºedintelui SIF Oltenia Tu-

dor Ciurezu ºi a echipei sale de
administrare.

De doi ani, Tudor Ciurezu ºi ai sãi
sunt hãituiþi cu pretenþii ºi acuzaþii fan-
teziste prin care concurenþii sãi de la
SIF Banat Crisana îi destructureazã
managementul, în dauna societãþii ºi a
celorlalþi acþionari.

Administratorul SIF Banat Criºana
se foloseºte de suportul primit de la
anumiþi lucrãtori din Autoritatea de
Supraveghere Financiarã (ASF) - o in-
stituþie a cãrei corupþie este notorie, de
unde puºcãriile îºi recolteazã pensio-
narii în mod periodic.

ASF îi tolereazã “cooperativei”
structurate în jurul SIF Banat Criºana
concertarea ilegalã a unui numãr de
unsprezece alte fonduri de investiþii ºi
cu SIF Muntenia, ca sã poatã dicta în
Adunãrile generale ale acþionarilor

concurentului sãu SIF Oltenia.
Astãzi, la doi ani de la acel triumf

care a urcat echipa managerialã a SIF
Oltenia pe prima poziþie între cele cin-
ci SIF-uri, Tudor Ciurezu ºi ai sãi se
confruntã cu perspectiva certã a înde-
pãrtãrii de la conducere ºi încã nu ori-
cum, ci eliminarea urmeazã sã fie umi-
litoare, batjocoritoare, arbitrarã, fãrã
temei în performanþã, ba chiar în
pofida performanþei fondului:

- ASF a cerut documente în vederea
reevaluãrii tuturor celor cinci membri
ai Consiliului de Administrare, proba-
bil ca sã-i invalideze pe indezirabili,
deºi se aflã la capãt de mandat (ºi sã nu
mai poatã sã candideze la viitoarele
alegeri); ASF are în vedere ºi aplicarea
de amenzi usturãtoare, cum a mai
facut-o;

(continuare în pagina 15)

CURSURILE ONLINE ÎI ÞIN PE STUDENÞI LA
DISTANÞÃ DE CENTRELE UNIVERSITARE

Chiriile nu au mai înregistrat
vârful din perioada
septembrie-octombrie

Desfãºurarea online a cursurilor îi
þine pe studenþi la distanþã de marile
centre universitare, fapt ce afecteazã ºi
piaþa chiriilor, care exploda în aceastã
perioadã a anului.

Anul acesta nu a mai existat cerere
din partea studenþilor, iar preþurile au
stagnat, comparativ cu ceea ce se
întâmpla în anii trecuþi, dupã cum ne-a
spus Ion Radu Ziliºteanu, doctor în
economie ºi expert în imobiliare. Spe-
cialistul ne-a explicat: ”Piaþa chiriilor
este legatã de mobilitatea urbanã. Cum
aceasta s-a redus considerabil în perio-
ada pandemiei, ºi piaþa chiriilor a fost
afectatã. Acel vârf pe care îl înregis-
tram septembrie-octombrie nu mai
este. Nu au mai fost fãcute atâtea tran-
zacþii pe segmentul chiriilor ca în alþi
ani, în aceastã perioadã, pentru cã nu
mai existã cerere. Probabil cã dacã
efectele crizei sanitare se vor reduce,

atunci lucrurile îºi vor reveni, dar
acum este foarte greu de estimat ce se
va întâmpla în acest domeniu.

În acelaºi timp, din cauza scãderilor
semnificative înregistrate în sectorul
turismului ºi pe zona cãlãtoriilor de
afaceri, proprietarii care au închiriat
locuinþe în regim hotelier înainte de
declanºarea pandemiei au fost nevoiþi
sã-ºi listeze proprietãþile la închiriere
pe termen lung, subliniazã Dorel Niþã
Head of Data and Research, Imobilia-
re.ro.

Acesta aratã: ”Limitarea activitãþiii
universitãþilor ºi organizarea cursuri-
lor online au avut ca efect direct, în
rândul studenþilor, renunþarea la locu-
inþele închiriate în marile centre uni-
versitare.

EMILIA OLESCU
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Pieþele de frontierã se
scufundã sub povara
datoriilor guvernamentale

Þãrile din categoria pieþelor de
frontierã au sperat, mai ales în ultimul
deceniu, cã împrumuturile guverna-
mentale le vor ajuta sã treacã
mai repede peste etapele dez-
voltãrii cãtre statutul de piaþã
emergentã.

Pe fondul pachetelor de sti-
mulare economicã din þãrile
dezvoltate ºi din China, autori-
tãþile de la nivelul pieþelor de
frontierã au considerat cã au o
capacitate de rambursare adecvatã, iar
investitorii strãini s-au mulþumit sã
creadã cã veniturile din exploatarea
materiilor prime sau din turism vor
“garanta” plata creditelor.

Din pãcate, încã înainte de de-
clanºarea pandemiei de coronavirus
au început sã aparã semnale conform

cãrora aceste credite ar putea sã
nu fie calea cãtre statutul de
economie emergentã, ci cãtre
statutul de economie
submergentã.

Ultimul raport Frontier Mar-
kets Debt Monitor, de la Institu-
te of International Finance (IIF),
aratã cã datoriile cumulate ale

celor 29 de þãri incluse în aceastã cate-
gorie au ajuns la 121,3% din PIB în T2
2020, de la 114,2% în aceeaºi perioadã
a anului trecut.

(continuare în pagina 12)

MAKE

IA NAªTERE CEA MAI MARE PLATFORMÃ DE
LISTÃRI DIN EUROPA

Bursa din Milano, preluatã
de Euronext
l Valoarea tranzacþiei: 4,325 miliarde de eurol Euronext
devine proprietarul bursei italiene, iar partenerii sãi în
aceastã afacere - Cassa Depositi e Prestiti ºi Intesa Sanpaolo
- obþin o deþinere totalã de peste 8% din Euronext

London Stock Exchange Group Plc
(LSEG), operatorul Bursei de Valori
din Londra (London Stock Exchange -
LSE), a decis, la finele sãptãmânii tre-
cute, sã înstrãineze Borsa Italiana cãtre
operatorul bursier paneuropean Euro-
next NV pe 4,325 miliarde de euro (5,1
miliarde de dolari), în cadrul unei tran-
zacþii care dã naºtere celei mai mari
platforme de listãri din Europa.

Euronext, care opereazã bursele din
Amsterdam, Bruxelles, Dublin, Lisa-
bona, Paris ºi Oslo, a depus oferta de
preluare alãturi de bãncile italiene
Cassa Depositi e Prestiti SpA (CDP,
deþinutã de stat) ºi Intesa Sanpaolo
SpA. În urma afacerii, Euronext devi-
ne proprietarul bursei italiene, iar CDP
ºi Intesa obþin o deþinere din Euronext:
CDP - 7,3%, iar Intesa - circa 1,3%.
Astfel, participaþia de peste 8% a celor
douã bãnci italiene va fi similarã cu

cea deþinutã de instituþia francezã de
stat Caisse des Depots et Consigna-
tions la operatorul paneuropean.

Vânzarea de cãtre LSE a Bursei din
Milano este necesarã pentru ca grupul
britanic sã obþinã aprobarea Uniunii
Europene pentru planificata achiziþie a
furnizorului de informaþii financiare
Refinitiv Holdings (fosta divizie Fi-
nancial & Risk din cadrul grupului
Thomson Reuters), o tranzacþie de 27
de miliarde de dolari.

“Credem cã vânzarea grupului Bor-
sa Italiana va contribui în mod semni-
ficativ la soluþionarea preocupãrilor
UE în materie de concurenþã (n.r. lega-
te de afacerea LSE- Refinitiv)”, a de-
clarat David Schwimmer, director
executiv al LSE.

ALINA VASIESCU

(continuare în pagina 12)

CÃLIN

RECHEA


