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Contrapartea Centralã, cu un pas
mai aproape de autorizare
l Adrian Tãnase, BVB: “Data de 1 octombrie poate fi consideratã începutul implementãrii
CCP-ului în România, exclusiv prin prisma iniþierii colaborãrii cu CC&G, având drept obiectiv
final întocmirea dosarului de autorizare”l Rodica Popa, CCP.RO: “Suntem în stadiul de analizã ºi
clarificare a condiþiilor aplicabile produselor bursiere ºi tranzacþiilor aferente ce vor face obiectul
proceselor de compensare ºi decontare”l Victor Ionescu, OPCOM: “Iniþierea colaborãrii
CCP.RO cu CC&G trebuie sã fie pusã încã de la început sub semnul dezvoltãrii serviciilor de
compensare a tranzacþiilor cu energie”

Proiectul Contrapãrþii Centrale
(CCP), entitate în absenþa cãreia nu
poate sã funcþioneze o piaþã prin care
sã se tranzacþioneze instrumente fi-
nanciare derivate, a intrat într-o nouã
fazã la începutul acestei luni, odatã cu
iniþierea colaborãrii dintre CCP.RO
Bucharest ºi Cassa di Compensazione
e Garanzia SpA (CC&G), parteneriat
ce a fost semnat la finele lunii iulie.

Casa de Compensare din Italia, parte
a London Stock Exchange Group
(LSEG), va oferi atât consultanþã pri-
vind stabilirea Contrapãrþii Centrale în
þara noastrã, cât ºi asistenþã tehnologicã
specificã serviciilor de compensare ºi

management al riscului care vor fi de-
rulate de CCP.RO Bucharest ºi care se
aplicã tuturor claselor de active tran-
zacþionate pe piaþa localã de capital.

Ziarul BURSA a adresat o serie de
întrebãri conducerii CCP.RO Bucha-
rest - societate înfiinþatã pentru a opera
drept Contraparte Centralã în þara noa-
strã ºi care conform estimãrilor direc-
torului BVB va fi funcþionalã la jumã-
tatea anului 2022 – privitoare la stadiul
proiectului ºi paºii ce trebuie parcurºi
pentru implementarea CCP-ului.

ANDREI IACOMI
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Vor ieºi urmaºii sclavilor din
America de pe “plantaþia
democratã”?

“Dacã ai o problemã în a-þi da sea-
ma pe cine sã votezi între mine ºi
Trump, atunci nu eºti negru”, a
declarat Joe Biden la sfârºitul
emisiunii radiofonice “The
Breakfast Club”, din luna mai
2020, prezentatã de Lenard
Larry McKelvey, cunoscut sub
numele “Charlamagne tha
God”.

Preºedintele Trump a reac-
þionat imediat: “Remarcile rasiste ºi
dezumanizante ale lui Joe Biden de-
spre negrii americani aratã cã el nu
crede cã bãrbaþii ºi femeile de culoare
pot fi independenþi ºi sã gândeascã
liberi”.

Declaraþia lui Biden reflectã, din
pãcate, paradigma prevalentã de la ni-
velul Partidului Democrat din SUAcel
puþin de la mijlocul anilor ‘60, ani
marcaþi de revolte rasiale ºi adoptarea

pachetului de programe cunoscut sub
numele “Great Society”.

Programul a fost lansat de
preºedintele democrat Lyndon
Johnson cu scopul declarat al
combaterii sãrãciei.

De atunci au trecut mai bine
de o jumãtate de secol, care a in-
clus ºi o perioadã de opt ani în
care la Casa Albã s-a aflat un
preºedinte de culoare, iar “suc-

cesul” sãu se vede la tot pasul, în spe-
cial în comunitãþile urbane dominate
de Partidul Democrat de mai multe
decenii.

Cu toate acestea, programele lui
Johnson au reprezentat un adevãrat
succes pentru democraþi din punct de
vedere al opþiunilor electorale ale po-
pulaþiei de culoare: pânã la 90% dintre
voturi au fost acordate candidaþilor
democraþi.

Se pare cã fostul vicepreºedinte al
lui Kennedy a avut dreptate când a de-
clarat, în faþa apropiaþilor, cã “îi voi
face pe cioroi sã voteze Partidul De-
mocrat pentru douã sute de ani”.

Da, preºedintele Lyndon Johnson a
folosit termenul peiorativ “nigger”,
conform informaþiilor din biografiile
sale, iar un articol de pe site-ul
MSNBC, din aprilie 2014, afirmã în
titlu cã “Lyndon Johnson a fost un
erou al drepturilor civile dar ºi un ra-
sist”.

Pe fondul adoptãrii programelor din
“Great Society”, ale cãror “rezultate”
au determinat administraþia Nixon sã
rupã legãtura dintre dolar ºi aur, a înce-
put sã fie utilizat tot mai mult termenul
“plantaþia democratã”, pentru a subli-
nia noua servitute a urmaºilor sclavilor
din America.

(continuare în pagina 12)
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MAJORARE DE CAPITAL SAU DISTRIBUÞIE ASCUNSÃ A PROFITULUI?

Comvex - o “afacere de
familie” pentru Dan Drãgoi
l Conform unor informaþii ºi documente intrate în posesia ziarului BURSA, Dan Drãgoi ºi Viorel Panait ar fi disimulat, sub
forma unei majorãri de capital, preluarea companiei Comvexl Peste 4 milioane din noile acþiuni subscrise au fost cumpãrate în 2016
de soþiile celor doilAfacerea s-a derulat în detrimentul mai multor companii, printre care se numãrã ºi firma elveþianã Davira
l În 11 noiembrie 2020, la Tribunalul Constanþa are loc o nouã înfãþiºare în dosarul majorãrii de capital de la Comvex

I
nvestiþiile în Portul Constanþa
reprezintã o necesitate pentru
noi, dar modul în care se derule-
azã unele dintre ele ridicã nu-
meroase semne de întrebare pe
care instituþiile statului nu par

dispuse sã le elucideze.
Aºa este ºi cazul noului Terminal

de Cereale din dana 80 a Portului
Constanþa, inaugurat cu o luna in
urma (17 septembrie 2020), în pre-
zenþa premierului Ludovic Orban, de
beneficiarul investiþiei – compania
Comvex.

Investiþia respectivã este una be-

neficã, dar modul în care ea a fost folo-
sitã de anumite persoane din conduce-
rea Comvex drept motiv pentru acapa-
rarea companiei respective în detri-
mentul a aproape 8000 de asociaþi este
unul dubios.

Cum unii acþionari se
micºoreaza ºi alþii se mãresc

În anul 2016 a avut loc o majorare de
capital la societatea Comvex, majorare
motivatã oficial de dorinþa conducerii
companiei sã construiascã un terminal de
cereale, în condiþiile în care activitatea de
bazã privind minereurile ºi deºeurile fe-

roase ºi neferoase a suferit un recul în
urma diminuãrii activitãþii combinatelor
siderurgice din þara noastrã ºi a restrânge-
rii operaþiunilor la Sidex Galaþi.

Deºi cel mai mare terminal de cerea-
le din þara noastrã a fost inaugurat de
curând, scandalul majorãrii de capital
decisã în 2016 pentru compania Com-
vex pare departe de finalizare, atât timp
cât pe rolul instanþelor se aflã mai mul-
te dosare de judecatã cu privire la acea-
stã speþã, iar una dintre cauze are un
prim termen la 11 noiembrie 2020.

GEORGE MARINESCU

(continuare în pagina 9)

FALIMENT AMERICAN:

Datoriile
companiilor
petroliere
nord-
americane,
la nivel
record
l 84 de societãþi de profil din
America de Nord au solicitat
plasarea sub protecþia Legii
falimentului în 2020, iar
datoria acestora însumeazã
89 de miliarde de dolari
l Numãrul de falimente va
continua sã creascã în acest an,
datoria companiilor în cauzã
fiind aºteptatã sã treacã de 100
de miliarde de dolari

Datoria asociatã falimentelor înre-
gistrate anul acesta în sectorul petro-
lului ºi gazelor din America de Nord a
atins un nivel maxim istoric ºi urmea-
zã sã creascã în continuare, pe mãsurã
ce valul de solicitãri de plasare sub
protecþia Legii falimentului nu se
opreºte, conform unui raport al Rystad
Energy, care analizeazã datele din in-
dustria de profil, furnizate de firma de
avocaturã Haynes and Boone LLP.

Deºi numãrul total de solicitãri de
plasare sub protecþia Legii falimentu-
lui în rândul companiilor de explorare
ºi producþie (E&P) ºi al celor de servi-
cii pentru câmpurile petrolifere (OFS)
din acest an a ajuns pânã acum la 84, în
America de Nord, nivel inferior reor-
dului istoric de 142 atins în 2016, dato-
ria asociatã acestora este mult mai
mare, de 89 de miliarde de dolari pânã
acum, cu aproape 19 miliarde de dolari
peste cea din 2016, noteazã sursa.

În contextul actual al preþurilor scã-
zute de pe piaþa þiþeiului, Rystad
Energy preconizeazã cã vor urma mai
multe falimente în acest an, astfel cã
datoria asociatã cumulativã va spori la
o cifrã de peste 100 de miliarde de
dolari.Luând în calcul un preþ mediu al
petrolului american West Texas Inter-
mediate (WTI) de aproximativ 40 de
dolari pe baril în acest an ºi un preþ al
gazului natural Henry Hub de 3 dolari
pe MMcf (un milion de picioare cubi-
ce), Rystad Energy prognozeazã cã fa-
limentele de pe segmentul E&P din
America de Nord vor creºte la 55 pânã
la sfârºitul anului, de la 40 în prezent,
ceea ce va adãuga o sumã de aproxi-
mativ 15 miliarde de dolari la datoria
totalã mai sus menþionatã.

A.V.
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Comvex SA - rezultatele financiare în 2019
Dupã3anidecreºteresusþinutã,înprimele6lunialeanului2020,cifradeafaceriafirmeiComvex
SAs-acontractatcuaproximativ36%comparativcuaceeaºiperioadãaanului2019.Venituriledin
exploatareauscãzutcu31.4%comparativcusemestrulîntâidin2019,încondiþiileîncarecheltu-
ieliledinexploatareaurãmasrelativconstanteîntermeninominali(+0,5%),conformdatelordin
bilanþ.
Rata de levier este de 0,79 în iunie 2020, faþã de 0,76 în ianuarie 2020, ceea ce reflectã un grad
de îndatorare relativ scãzut (nivel maxim indicator 2,33). De asemenea, gradul de îndatorare
(datoriitotale/Activtotalx100)arãmaslaaceeaºivaloare(44%)însemestrul12020,compara-
tiv cu ianuarie 2020. Dar în condiþiile în care cifra de afaceri nu se îmbunãtãþeºte pânã la
sfârºitul anului, iar capitalul de lucru nu revine la valori pozitive, dependenþa de credite pe ter-
men scurt este inevitabilã. De altfel, situaþia financiarã precarã a firmei se reflectã ºi în rata li-
chiditãþii curente/testul acid care este de 0.51 (benchmark: > 1) faþã de 0.59 în ianuarie 2020.
Eficienþa capitalului/ Return on equity este extrem de redusã, înregistrând o valoare negativã
(-3.58%), iar randamentul activelor este la valori negative.
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