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Ziarul BURSA a fãcut
Plângere prealabilã contra
Autoritãþii de Supraveghere
Financiarã (ASF)

B
URSA a depus o Plângere
prealabilã contra Autoritãþii
de Supraveghere Financia-
rã (ASF), pentru cã tãrãgã-
neazã sã rãspundã solicitãrii
de informaþii figurând în-

tr-o Scrisoare deschisã, care a fost pu-
blicatã în ediþia din 2 septembrie (vezi
“ Scrisoare deschisã adresatã domnu-
lui Nicu Marcu, preºedintele ASF”/
BURSA / 02 septembrie), dar, spre
surpriza Direcþiei de comunicare din
ASF, a înregistrat-o ºi la Registraturã
ASF, ca solicitare oficialã.

Surpriza este reciprocã, pen-
tru cã, astãzi, în intenþia unei co-
municãri deschise, am informat
pe ºeful Direcþiei de comunicare
asupra faptului cã vom face o
Plângere prealabilã ºi în mod cu
totul neaºteptat, am descoperit
cã nu ºtia de înregistrarea
oficialã a solicitãrii noastre.

Se pare cã Scrisoarea deschisã a fost
tratatã în ASF drept un material jurna-
listic care nu obligã la vreun rãspuns,
în pofida angajamentului explicit al
conducerii ASF, de faþã cu zeci de
martori, cã va rãspunde întrebãrilor
ziarului BURSA ºi cã va rãspunde fie-
cãrei ºi tuturor întrebãrilor (vezi
“Preºedintele ASF Nicu Marcu s-a
întâlnit (informal) cu un numãr de zia-
riºti”/ BURSA / 03 septembrie).

Neîndeplinirea promisiunilor indu-
ce îndoiala cu privire la onoarea con-
ducerii ASF, o instituþie care, oricum,
este stigmatizatã drept “cloacã” a co-
rupþiei ºi de aceea, singura speranþã de
reîntronare a normalului venea de la
nou numitul preºedinte ASF Nicu
Marcu ºi de la oamenii prin care a pri-
menit personalul ASF, între care se nu-

mãrã însuºi noul ºef al Comunicãrii
ASF, fostul ziarist Daniel Apostol.

Cu exact douã luni în urmã, ziarul
BURSA a cerut instituþiilor pieþei sã ia
poziþie faþã de manipularea de la SIF
Banat Criºana, adresându-le douã
întrebãri (vezi “Rãspunsuri ale institu-
þiilor pieþei la solicitarea BURSA sã ia
poziþie faþã de manipularea de la SIF
Banat Criºana”/ BURSA /12 august):

“1. Cui revine, în opinia dumneavo-
astrã, responsabilitatea pentru faptul
cã Valoarea Activului Net al SIF Ba-
nat-Criºana a fost raportatã cu peste un

miliard de lei faþã de valoarea
justã, în douã luni succesive?

2. Care este poziþia pe care
o adoptã instituþia dumneavo-
astrã faþã de manipularea de-
spre care vorbeºte Ziarul Bur-
sa, ce are reverberaþii în între-
aga piaþã de capital?"

Rãspunsul de atunci al ASF a fost,
din nou, o promisiune:

“Având în vedere solicitarea dum-
neavoastrã, vã informãm cã Autorita-
tea de Supraveghere Financiarã a ini-
þiat o investigaþie pentru a clarifica to-
ate aspectele referitoare la aceastã si-
tuaþie. Concluziile vor fi comunicate
dupã încheierea acestei acþiuni, în mã-
sura în care aceste informaþii vor putea
fi fãcute publice”.

În realitate, cazul nu necesitã nici un
fel de investigaþie, dupã cum arãtam în
articolul “ ASF nu ia nicio mãsurã sã
opreascã manipularea; cifrele manipu-
late de SIF Banat Criºana continuã sã
fie afiºate public de BVB ºi AAF”
/BURSA/ 14 august:

“Nimeni nu ºtie în ce constã investi-
gaþia pe care Autoritatea de Suprave-
ghere Financiarã (ASF) a comunicat

cã a declanºat-o în cazul manipulãrii
de la SIF Banat Criºana, cât dureazã,
ce urmãreºte sã obþinã, cu ce metode ºi
dacã ASF va împãrtãºi rezultatele ºi
publicului, pentru ca aceºti paria ai so-
cietãþii noastre,
amãrâþii de investi-
tori, sã ºtie care
este soarta banilor
lor.

Pare cã ASF in-
vestigheazã arit-
metica".

Investigaþia se
terminã când ter-
mini de citit artico-
lul din BURSA
"SIF Imobiliare -
un caz care ilustre-
azã dezmembrarea
pieþei noastre de
capital"/ BURSA
/30 iulie ºi dupã ce
verifici cã e adevã-
rat ce scrie acolo cã
SIF Banat Criºana
ºi-a umflat Valoa-
rea Activului Net
raportatã public, cu
peste un miliard de
lei.

Ceea ce am publicat la 14 august
este la fel de valid dupã douã luni, azi
13 octombrie, cu singura diferenþã cã
au trecut douã luni ºi este de presupus
cã fie investigaþia s-a întrerupt, fie cã
nu s-a sfârºit ºi continuã, fie cã rezulta-
tele investigaþiei nu pot fi date publici-
tãþii, dintr-un motiv misterios ºi aici
suntem liberi sã facem orice
speculaþii.

Deºi preºedintele Nicu Marcu ºi-a
declarat disponibilitatea pentru o rela-

þie corectã cu presa, pânã acum nu ºi-a
îndeplinit partea de sarcini care îi re-
vin, pentru corecta informare a
publicului.

Este motivul pentru care am depus

Plângerea prealabilã, în drum cãtre o
acþiune în justiþie.

Nu ne dorim decât ca piaþa de capi-
tal sã îºi recapete capacitatea de atra-
gere a încrederii, prin restaurarea inte-
gritãþii profesionale ºi morale a Auto-
ritãþii de Supraveghere Financiarã ºi a
oamenilor sãi.

Un prim pas stã în rãspunsurile for-
mulate în Scrisoarea deschisã din
BURSA, aºteptate cu cel mai înalt in-
teres de investitori. n
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Piaþa acþiunilor din
China depãºeºte
10 trilioane de dolari
lAvans de peste 3 trilioane de dolari din martie pânã acum,
pentru piaþa chinezãl Statele Unite au cea mai valoroasã
piaþã de acþiuni din lume, de 38,3 trilioane de dolari

Acþiunile listate la bursele din Chi-
na valoreazã, în prezent, peste 10 tri-
lioane de dolari pentru prima datã
dupã 2015, conform Bloomberg, care
noteazã cã a doua piaþã bursierã din
lume (dupã valoare) a crescut cu 3,3
trilioane de dolari de la minimul atins
în martie pânã acum, susþinutã de poli-
ticile Beijingului menite sã încurajeze
tranzacþiile, respectiv de o serie de li-
stãri noi, lansate în baza unor reguli re-
laxate.

Sursa precizeazã cã acþiunile de pe
piaþa Chinei s-au apropiat de pragul de
10 trilioane de dolari din luna iulie,
când guvernul þãrii asiatice a luat mã-
suri pentru atenuarea unei creºteri spe-
culative care a împins brusc un indice

major aproape de nivelul maxim al ul-
timilor 12 ani.

Potrivit calculelor fãcute de Bloom-
berg, capitalizarea de piaþã totalã a
Chinei atingea 10,04 trilioane de dola-
ri în prima zi a acestei sãptãmâni, cu
foarte puþin sub maximul istoric.

Hao Hong, strateg-ºef al Bocom
International din Hong Kong, spune
citat de Bloomberg: “Este o cifrã sem-
nificativã, mai ales dupã o pauzã în ra-
liul bursier. Este posibil ca valoarea de
piaþã a Chinei sã se extindã mai repe-
de, în condiþiile în care reformele pie-
þei, precum sistemul IPO bazat pe înre-
gistrare, sunt în vigoare”.

A.V.
(continuare în pagina 12)

Avîntul Coronavirus-
Napoieþii Bucureºti 3-0
(la pauzã)

Închidem sau nu închidem? Acea-
sta-i întrebarea! Ce sã închidem? Cum
ce… Bucureºtii, vezi bine! Capitala
României. Orãºelul ãla cu vreo 2 mi-
lioane de locuitori, cu cea mai mare
concentrare de instituþii publi-
ce, inclusiv spitale ºi alte aºezã-
minte sanitare, în care se aflã
sediul oficial al guvernului, al
preºedintelui, al tuturor mini-
sterelor ºi al altor acareturi gu-
vernamentale, al parlamentului
ºi, desigur, al cîtorva clanuri de
vocaþie ”naþional-internaþiona-
lã” care la ocazii de famiglie,
botezuri, nunþi, priveghi, se bucurã de
înalt profesionalizata asistenþã a unor
demnitari ai ”instituþiilor de forþã”. Se-
diul prin lege al Bãncii Naþionale, al
Bursei de valori, al uneia de mãrfuri ºi
al altor instituþii financiar-bancare de
considerabilã importanþã socialã. Lo-
cul unde se produce ºi se furã cel mai
mult în România, deºi cele douã
aspecte complementare ale activitãþii

sociale nu sunt deloc corelate. Nu se
furã neapãrat ceea ce se produce ºi nici
ceea ce se furã nu intrã, decît rareori ºi
prin excepþie, în vreun circuit produc-
tiv. Locul cu cele mai multe instituþii

de învãþãmînt pe metru pãtrat
de arie urbanã, cu cele mai
multe moluri, pieþe, tîrguri ºi
oboruri, biserici ºi catedrale.
Nu mai pomenesc despre auto-
mobile ºi alte mijloace de tran-
sport. În sfîrºit, locul de unde
înaltele autoritãþi naþionale
împuternicite sã conducã ma-
rea cruciadã împotriva virusu-

lui îºi trîmbiþeazã decretele, evaluãri-
le, statisticile ºi mai ales ameninþãrile
ºi bruftuluielile pe care, desigur, le
bine meritãm în calitate de in-
conºtienþi care duc virusul de colo
colo, doar pe baza unei simple decla-
raþii pe propria rãspundere, nici aia vi-
zatã la circa de poliþie, mãcar la douã
zile o datã.

(continuare în pagina 3)
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Hotãrârile luate în
AGA SIF Oltenia se
înscriu în aria
manipulãrii pieþei

O serie de hotãrâri luate în adunarea
acþionarilor SIF Oltenia (SIF5) din data
de 12 octombrie se înscriu în aria mani-
pulãrii pieþei de capital, susþine o anali-
zã care circulã în piaþã ºi în care se face
trimitere la punctele 20 ºi 21 de pe ordi-
nea de zi, ce au fost introduse la solici-
tarea SIF Banat-Criºana (SIF1) ºi SIF
Muntenia (SIF4).

Punctul 20 im-
plica prezentarea
ºi aprobarea situa-
þiilor financiare
ale SIF Oltenia
(SIF5) pentru anul
2019, în timp ce
Punctul 21 avea în
vedere aprobarea
repartizãrii profitului net al exerciþiu-
lui anului trecut pe destinaþii, respectiv
dividende în sumã de 52,21 milioane
de lei ºi alte rezerve, de circa 71,92
milioane de lei.

Data plãþii dividendelor era 1 iulie
2020, iar fosta conducere a SIF Olte-
nia introdusese o notã sub acest punct
în care preciza cã acþionarii cãrora li
se cuvin dividendele sunt cei înregi-
strati la data de 12 iunie 2020 în regi-

strul acþionarilor emis de Depozitarul
Central, consideratã ca datã de înregi-
strare.

Analiza aratã cã, astfel, au fost dise-
minate în piaþã informaþii care condu-
ceau la concluzia cã vor fi aprobate si-
tuaþiile financiare ale societãþii pentru
anul 2019 ºi repartizarea profitului net,

inclusiv pentru
plata de dividende.

Cele douã punc-
te au fost respinse
prin votul exclusiv
al grupului format
din SIF Banat-
Criºana, SIF Mun-
tenia ºi fondurile
de investiþii de-

spre care actori din piaþã au susþinut cã
acþioneazã concertat în legãturã cu
SIF5, reiese din analizã, în condiþiile
în care grupul a avut 33,2% din capita-
lul cu drept de vot al societãþii la AGA
de luni, iar prezenþa a fost de 50,12%,
ceea ce înseamnã cã grupul a avut
aproximativ 66,24% din cvorum.

A.I.

(continuare în pagina 9)
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