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Tudor Ciurezu a prezidat
ultima AGA de la SIF Oltenia
l Tudor Ciurezu: “SIF-ul a rãmas fãrã conducere, atât administrativã cât ºi executivã, pentru cã legea precizeazã cã, pentru a fi autorizatã, societatea
trebuie sã aibã cel puþin doi conducãtori”l Pe lângã fostul preºedinte al SIF-ului, Anina Radu, Carmen Popa ºi Nicolae Stoian sunt ceilalþi
administratori care au fost revocaþi din funcþiil Ciurezu: “Aceastã acþiune nu are decât menirea sã slabeascã încrederea acþionarilor în acþiunea SIF
Oltenia, sã scadã preþul din piaþã, pentru ca SIF1 ºi SIF4 împreunã cu fondurile respective sã achiziþioneze volume importante la preþuri cât mai mici”
l Cristian Buºu: “Trebuie sã asigurãm tranziþia pânã la AGA din 29 octombrie când se va alege un nou Consiliu de Administraþie”

T
udor Ciurezu a prezidat, ieri,
ultima AGA de la SIF Olte-
nia. Atât Tudor Ciurezu, cât ºi
Anina Radu, Carmen Popa ºi
Nicolae Stoian au fost revoca-
þi din funcþiile de administra-

tori a SIF Oltenia (SIF5), în Adunarea
de ieri, în care a fost aprobatã ºi înceta-

rea mandatului lui Ciurezu din fotoliul
de director general, puncte puse pe or-
dinea de zi la solicitarea SAI Certin-
vest.

Deciziile au fost luate cu 67,9%
din voturile exprimate în cazul re-
vocãrilor celor patru administratori,
în timp ce în cazul încetãrii manda-

tului directorului general au fost
68% din voturi exprimate pentru,
adunarea având un cvorum de
50,12%.

În schimb, punctul privind atrage-
rea rãspunderii tuturor celor cinci ad-
ministratori, incluzându-l ºi vice-
preºedintele Cristian Buºu, nu a întru-

nit majoritatea necesarã de voturi pen-
tru a fi aprobat, 22,5% din voturile ex-
primate fiind pentru, 24,4% împotrivã
ºi 48,68% abþineri.

Practic, în momentul de faþã SIF
Oltenia nu mai are Consiliu de Admi-
nistraþie, orice þine de activitãþile bo-
ard-ului fiind suspendat, iar activitatea

generalã a companiei merge înainte
fiind condusã de directorul general ad-
junct, Cristian Buºu, conform unor
opinii din salã.

ANDREI IACOMI,

MIHAI GONGOROI
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ADRIAN VASILESCU, BNR:

“Banca Naþionalã a rãmas cu arma
la picior ºi va asigura lichiditatea de
care are nevoie sistemul bancar”
B

anca Naþionalã a rãmas cu arma
la picior ºi va asigura în fiecare
clipã lichiditatea de care are ne-

voie sistemul bancar, având grijã sã nu
producã inundaþii, ne-a declarat, vine-
ri, Adrian Vasilescu, consultant de
strategie în cadrul Bãncii Naþionale a
României (BNR).

Întrebat despre strategia bãncii na-
þionale dupã ce în septembrie BNR nu
a mai cumpãrat titluri de stat ºi a redus
operaþiunile repo la doar 840 de milio-
ane de lei, Vasilescu a precizat: “Ne
întoarcem în lunile martie, aprilie ºi
mai, când a început sã-ºi arate colþii
criza asta, când Banca Naþionalã, prin
glasul Consiliului de Administraþie ºi
al guvernatorului BNR, a anunþat cã
suspendã calendarul ºedinþelor de po-
liticã monetarã, urmând ca fiecare de-
cizie sã fie luatã în funcþie de momen-

tul prin care trecem. ªi aºa s-a ºi
întâmplat. Când au fost mai multe
cumpãrãri de titluri de stat, când au
fost mai mari sumele care erau injecta-
te prin repo în bãncile comerciale, asta
însemna cã aceste decizii ale bãncii
naþionale þineau seama de nevoile con-
crete din acel moment. Asta se
întâmplã moment pe moment. Banca
naþionalã nu ºi-a reluat încã calendarul
ºedinþelor de politicã monetarã, a rã-
mas cu arma la picior, ºi va asigura în
fiecare clipã lichiditatea de care este
nevoie în sistemul bancar, având grijã
nici sã nu se producã inundaþii (…)
pentru a nu destabiliza sistemul
bancar, având grijã ºi de miºcãrile
leului”.

MIHAI GONGOROI

(continuare în pagina 4)

Cultura poate fi sursa ºi baza
întregii evoluþii umane

(Interviu cu Parvin Neginraz, consilier cultural în cadrul
Ambasadei Republicii Islamice Iran)

Reporter: Care credeþi cã este,
astãzi, locul culturii în lume?

Parvin Neginraz: Cu mult timp în
urmã, în epoca agriculturii, sursa pute-
rii ºi a miºcãrii era „forþa fizicã ºi forþa
braþelor”. Cu toate acestea, la începu-
tul erei industriale ºi moderne, „banii,
bogãþia, puterea economicã ºi milita-
rã” au devenit factorul determinant al
destinului uman. În lumea actualã, for-
þa sau aurul nu mai sunt folosite pentru
crearea unei hãrþi fundamentale ºi, în
schimb, ceea ce poate fi sursa ºi baza

întregii evoluþii umane este „cultura”.
Cultura este un set de obiceiuri, tra-

diþii, norme, credinþe, eticã, ideologie,
tehnologie ºi comportamente pe care
le învãþãm ºi le practicãm în societate.
Este ceea ce transmitem oral, în scris
sau sub formã de valori altora sau ge-
neraþiei urmãtoare, iar aceste compor-
tamente sociale sunt dobândite ºi nu
înnãscute.

A consemnat

ADELINA TOADER
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ASTÃZI ÎNCEP
RAPORTÃRILE
FINANCIARE

Giganþii
bancari
americani,
aºteptaþi sã
anunþe
profituri în
scãdere
l Totuºi, analiºtii
sunt de pãrere cã marile
bãnci vor avea rezultate
peste cele ale
companiilor din multe
alte sectoare ale
economiei SUA

S
ezonul raportãrilor financiare ale
marilor bãnci din SUA este aºtep-
tat sã înceapã astãzi, iar analiºtii

anticipeazã cã rezultatele consemnate
de acestea în cel de-al treilea trimestru
al anului curent vor fi din nou în scãde-
re. Totodatã, analiºtii sunt de pãrere cã
rezultatele pe care le vor publica gi-
ganþii bancari din Statele Unite vor
arãta “starea de sãnãtate” a sezonului
raportãrilor pentru perioada iulie-sep-
tembrie 2020.

Per ansamblu, pentru toate compa-
niile incluse în indicele bursier S&P
500, Refinitiv anticipeazã un declin de
aproximativ 20,5% în trimestrul al tre-
ilea, în ritm anual. ªi analiºtii FactSet
au o prognozã similarã, estimând o
scãdere de 25,3%. Totuºi, specialiºtii
sunt de pãrere cã marile bãnci vor avea
rezultate peste cele ale companiilor
din multe alte sectoare ale economiei
SUA.

Astãzi sunt aºteptate rezultatele
JPMorgan Chase & Co. (cea mai mare
bancã din SUA) ºi ale Citigroup Inc.,
mâine - cele ale Bank of America
Corp., Wells Fargo & Co. ºi Goldman
Sachs Group Inc., iar joi va fi rândul
bãncii de investiþii Morgan Stanley.
Pentru JPMorgan Chase & Co., ana-
liºtii de pe Wall Street estimeazã un
profit pe acþiune de 2,24 dolari în tri-
mestrul al treilea din 2020, la venituri
de 28,12 miliarde de dolari.

Profitul ar fi mai mic cu 15% faþã de
rezultatul din trimestrul similar al anu-
lui 2019 ºi ar reflecta criza generatã de
pandemia de Covid-19.

A.V.
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D
acã la începutul erei industrial ºi modern banii, bogãþia, puterea economicã ºi militarã au de-

venit factorul determinant al destinului uman, astãzi lucrurile s-au schimbat iar forþa ºi aurul

nu mai sunt folosite pentru crearea unei hãrþi fundamentale, în schimb cultura poate fi sursa

ºi baza întregii evoluþii umane, considerã Parvin Neginraz, consilier cultural în cadrul Ambasadei Re-

publicii Islamice Iran.

Domnia sa ne-a acordat un interviu în care ne-a vorbit despre importanþa culturii, despre cultura ira-
nianã ºi caracteristicile acesteia.

Tudor Ciurezu îºi strânge documentele, dupã ultima AGA prezidatã de el la SIF Oltenia.


