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BOMBA TICÃIE LA ASF

ASF a sesizat DIICOT pentru
documente ºi controale

viciate de angajaþi

L
a aproape un an dupã ce
BURSA a sesizat lanþul de
complicitãþi ºi proasta înde-
plinire a activitãþii de supra-
veghere ºi control ce revine
în sarcina Autoritãþii de Su-
praveghere Financiarã

(ASF), noua conducere a ASF a sesi-
zat DIICOT pentru un numãr de con-
troale/documente viciate chiar de an-
gajaþii Autoritãþii. BURSA a scris încã
din septembrie cã în ASF ar fi ieºit la
suprafaþã unele complicitãþi ale func-
þionarilor care s-ar fi acoperit reciproc
în cursul unor investigaþii interne.

Purtãtorul de cuvânt al instituþiei,
Daniel Apostol, a confirmat ieri pen-
tru BURSA cã Autoritatea de Supra-
veghere Financiarã a sesizat DIICOT,
însã acesta a precizat cã nu cunoaºte
îndeaproape obiectul sesizãrii: “Exi-
stã niºte suspiciuni care au condus la,
sã spunem, o activitate de verificare,
de analizã a acestora. Primele sesizãri
pe care le-a fãcut preºedintele Autori-
tãþii aveau referire la câteva aspecte

din zona supravegherii, controlului,
pieþei de capital. (…) Nu ºtiu care este
conþinutul acestei sesizãri cãtre
DIICOT, înþeleg cã a fost trimisã îna-
inte sã ajung eu aici, undeva spre
sfârºitul verii, dar probabil cã are le-
gãturã cu suspiciunile care au fost fã-
cute publice ºi cu intenþia cã dacã exi-
stã vreo ilegalitate, vreo neregulã co-
misã, atunci un organ competent al
statului sã vinã sã se pronunþe pe tema

asta, dacã existã sau nu existã ºi în ce
mãsurã”.

Întrebat dacã suspiciunile acoperã
ºi aspectele sesizate de ziarul BURSA
în ultimul an cu privire la manipularea
pieþei de capital operatã de cãtre admi-
nistratorul SIF Banat Criºana, Apostol
a spus cã nu deþine aceastã informaþie.
“S-a fãcut într-adevãr o astfel de sesi-
zare cãtre DIICOT. Care este conþinu-
tul ei, care este obiectul ei, nu-l cu-

nosc”, a completat Apostol. Amintim
cã, în 2014, în urma unei sesizãri a
ASF cãtre DIICOT, ºeful SIF Ba-
nat-Criºana de la acea vreme, Dragoº
Bîlteanu, ºi Najib El Lakis, membru în
CA, au fost condamnaþi cu suspendare
pentru mai multe fapte printre care ºi
manipularea pieþei de capital.

MIHAI GONGOROI
(continuare în pagina 11)

ANALIªTII ESTIMEAZÃ:

2021, anul fuziunilor pe
piaþa de lux
l Piaþa de lux a Chinei va deveni cea mai mare din lume, în anii
urmãtoril Europa - confruntatã cu cele mai mari provocãri în
privinþa consumului de lux

Mai multe tranzacþii majore care
implicã companii de lux au avut loc în
ultimul trimestru din 2020, ceea ce îi
determinã pe analiºti sã anticipeze cã
vor avea loc multe fuziuni ºi achiziþii
în domeniu, în urmãtoarele luni.

Titanii luxului, investitorii de capi-
tal privat ºi conglomeratele chinezeºti
sunt în fruntea clasamentului privind
aceste tranzacþii, potrivit journal.hau-
tehorlogerie.org, care menþioneazã cã,
în timp ce retalierii au fost închiºi anul
trecut din cauza pandemiei de Co-
vid-19, liniile de producþie - goale, iar
turismul aproape inexistent, în ultimul
trimestru a avut loc o serie de tranzac-
þii majore în sectorul luxului, iar acesta
pare sã fie doar începutul.

Francesca Di Pasquantonio, analist
pentru piaþa de lux în cadrul Deutsche
Bank, afirmã: “Pandemia s-a adãugat
presiunilor pe partea cererii, astfel cã
au fost foarte puþine mãrci câºtigãtoare
anul trecut. Acest lucru creeazã condi-
þiile favorabile pentru fuziuni ºi achi-
ziþii în domeniul luxului”.

Sursa aminteºte de achiziþia de cãtre
LVMH Moet Hennessy - Louis Vuit-
ton SA din Franþa, cea mai mare com-
panie de lux din lume, a Tiffany & Co.
din SUApentru 15,8 miliarde de dolari.
Aceasta este cea mai recentã tranzac-
þie din domeniu ºi, totodatã, cea mai
mare pânã în prezent.

LVMH a încheiat sãptãmâna trecutã
afacerea de preluare a producãtorului
american de bijuterii Tiffany, dupã ce
acþionarii au aprobat un preþ de 15,8
miliarde de dolari. Chiar ºi dupã redu-
cerea cu 400 de milioane de dolari a
preþului, negociatã de conglomeratul
francez LVMH, aceasta este cea mai
mare achiziþie realizatã vreodatã în
sfera luxului. Bernard Arnault,
preºedintele - director executiv al
LVMH, poate fi mulþumit de achiziþia
sa, spun analiºtii, amintind cã Tiffany
a anunþat vânzãri record de sãrbãtori,
mai precis un plus de 2% pentru no-
iembrie ºi decembrie 2020, faþã de
anul anterior. (A.V.)

(continuare în pagina 12)

Lumini, umbre ºi tenebre
Întrebãrile privind cursul politicii

americane departe de a conteni, se
înmulþesc pe zi ce trece. Pe ce curbã
trebuie aºezate ”manifestaþiile” care
au culminat cu asaltul asupra Capito-
liului? Existã douã perspective nu
doar divergente, ci radical opuse. Pri-
ma defineºte episodul în raport cu tra-
iectul normalitãþii. Manifestã sau doar
idealã, etalon la care realitatea tinde.
Din acestã perspectivã, 6 ianuarie re-
prezintã excepþia. Rãmîn de înþeles ºi
explicat doar condiþiile care au deter-
minat deraierea. Cea de a doua
perspectivã presupune douã
traiectorii: una aparentã ºi
înºelãtoare, cea a normalitãþii,
iar spatele acesteia, ascunsã, o
alta, a unei realitãþi paralele,
anormale, dar coerente, în care
6 ianuarie este doar o verigã
dintr-un lanþ. Unul care leagã
trecutul Americii de prezent, iar acest
prezent de un viitor care nu seamãnã
deloc cu imaginea normalitãþii. Eveni-
mentele lui 6 ianuarie nu mai pot fi ex-
plicate nici prin deraiere, nici prin
întîmplare sau excepþie.

În mod oarecum de aºteptat, cea mai
mare parte a actorilor de pe scena poli-
ticã americanã a favorizat prima abor-
dare. Aºa ceva nu reprezitã America,
nu este ºi nu poate fi congruent cu re-
gulile ºi funcþionarea sistemului no-

stru politic, este un episod condamna-
bil, dar singular… total atipic etc. Ca
sã explici ceea ce s-a întîmplat trebuie
sã pui cap la cap un tablou cuprinzãtor
de elemente aparent disparate: profilul
psihologic ºi cel politic al lui Donald
Trump, desenul niºelor extremiste ºi
fundamentaliste mobilizate de Trump
mult înainte de a fi ajuns Preºedinte,
care funcþioneazã mai degrabã dupã
regulile cultelor decît dupã cele ale or-
ganizaþiilor civice, nivelarea Partidu-
lui Republican ºi reducerea lui la nu-

cleul dur al susþinãtorilor hiper-
loialiºti ai lui Trump, mai ales
grupul din Senat, respectiv a li-
niei politice trasatã de Trump,
discursul manipulativ al
Preºedintelui, nu doar cel din
ziua fatidicã, ci întregul sãu
parcurs electoral, hiper-polari-
zarea politicã a marilor platfor-

me de media, barajului juridic ºi poli-
tic menit, post-electoral, sã blocheze
declararea rezultatelor alegerilor din
noiembrie, sau rãsturnarea lor, mane-
vrele prin care Trump a încercat sã for-
þeze mîna unor guvernatori de state,
sau autoritãþi electorale, în ultimã in-
stanþã a Vicepreºedintelui Pence, în
calitate de Preºedinte al Senatului,
pentru a schimba decizia privind
rezultatele alegerilor.

(continuare în pagina 3)

Sentix: Investitorii
ignorã noile carantine ºi
au deplinã încredere în
strategia de vaccinare

Încrederea investitorilor în perspec-
tiva unei redresãri economice puterni-
ce la nivelul zonei euro ºi la nivel glo-
bal a depãºit, din nou, aºteptãrile, con-
form raportului pentru ianuarie 2021
de la Sentix GmbH.

Indicele agregat al încrede-
rii pentru zona euro a crescut
cu 4 puncte faþã de luna prece-
dentã, pânã la 1,3 puncte, pri-
ma valoare pozitivã din fe-
bruarie 2020, în condiþiile în
care indicele aºteptãrilor a cre-
scut cu 4,2 puncte, pânã la 33,5
puncte, un nou record, iar indi-
cele situaþiei curente a crescut cu 3,8
puncte, pânã la -26,5 puncte, cel mai
ridicat nivel din martie 2020 (vezi
graficul).

Creºterea indicelui încrederii în
perspectivele economice ale zonei
euro este consideratã surprinzãtoare
de analiºtii de la Sentix, în condiþiile în

care noilor restricþii impuse de autori-
tãþi, însã este pusã pe seama “speranþe-
lor ridicate pentru succesul campaniei
de vaccinare”.

“Investitorii ignorã noile carantine
ºi au deplinã încredere în succesul

strategiei de vaccinare”, se su-
bliniazã în raportul de la Sentix,
unde se mai lanseazã ºi averti-
smentul cã “investitorii par sã
subestimeze pericolul unor
economii mult mai grav afecta-
te decât o aratã datele”, în con-
diþiile în care “aceste efecte pot
deveni vizibile doar la ridicarea

completã a restricþiilor”.
Toate regiunile urmãrite în cadrul

sondajului s-au menþinut în categoria
de “redresare” economicã, cu excepþia
economiilor din Asia, exclusiv Japo-
nia, care s-au menþinut în categoria de
“boom” economic.

(continuare în pagina 12)
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Preºedintele ASF Nicu Marcu pare sã restructureze instituþia pe furiº: nu menþioneazã cazuri, persoane, companii. (Caricaturã de MAKE)
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CODIÞÃ

ASF - reclamatã la DNA pentru protejarea
asigurãtorilor RCA rãu-platnici
Deºi mii de petenþi reclamã, anual, conduita abuzivã a unor asigu-
rãtori, în particular Euroins ºi City Insurance, conducerea Autori-
tãþii de Supraveghere Financiarã (ASF) ar refuza sã sancþioneze
aceste aspecte, rezumându-se la aspecte precum indicatorii fi-
nanciari ai firmelor, astfel cã ºi amenzile sunt extrem de mici, to-
tul fiind mai mult un exerciþiu de imagine, susþine un angajat al
ASF într-un denunþ fãcut luni, 11 ianuarie, la Direcþia Naþionalã
Anticorupþie (DNA). În replicã, ASF a afirmat cã noul preºedinte a

demarat anul trecut o analizã exhaustivã a petiþiilor, incusiv a
istoricului Euroins ºi City, rezultatele ºi propunerile de mãsuri
fiind aºteptate miercuri, 13 ianuarie 2021, potrivit hotnews.ro.

Un angajat al Autoritãþii de Supraveghere Financiarã (ASF) a fãcut
luni, 11 ianuarie 2021, un denunþ la DNA privind potenþiala
sãvârºire a unor infracþiuni asimilate infracþiunilor de corupþie din
partea structurilor de conducere ale ASF.
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