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CIFRELE REFINITIV
ARATÃ:

Piaþa IPO-urilor
din Europa, în
cel mai bun
început de an
de dupã 2015
l De la începutul anului
curent, companiile listate la
bursele europene au vândut
acþiuni de 8,4 miliarde de
euro prin 16 tranzacþii
l Aproximativ 70% din
titlurile vândute aparþin
companiilor care au
beneficiat de pe urma
trecerii în mediul online
n volum important de listãri ale
companiilor tehnologice ºi de
comerþ electronic i-au adus, în
2021, pieþei europene a ofertelor
publice iniþiale (IPO), cel mai bun început de an de dupã 2015, în condiþiile în
care mãsurile extinse de blocaj al activitãþilor, impuse de pandemia de Covid-19, au alimentat entuziasmul investitorilor pentru firmele digitale.
De la începutul anului curent pânã la
data de 11 februarie, companiile listate la
bursele de valori europene, inclusiv la
Londra, au vândut acþiuni de 8,4 miliarde
de euro prin 16 tranzacþii, potrivit datelor
Refinitiv, citate de Financial Times (FT).
Aceastã cifrã reprezintã cel mai mare volum de tranzacþii ºi numãr de IPO-uri
pentru perioada 1 ianuarie – 11 februarie
din 2015 pânã în prezent. Totodatã, suma
astfel colectatã este a doua ca mãrime de
dupã 1998.
Aproximativ 70% din titlurile vândute
aparþin companiilor ce au beneficiat de
pe urma trecerii activitãþilor firmelor ºi
consumatorilor în mediul online, în timpul pandemiei, printre care retailerul de
carduri Moonpig ºi societatea polonezã
de comerþ electronic InPost.
“Am asistat la unele schimbãri tectonice în peisajul comerþului electronic ca
rezultat al Covid - lucruri care credeam
cã ar dura cinci ani au durat cinci luni”,
spune James Fleming, co-ºef global al
diviziei de pieþe de capital din cadrul Citigroup. Acesta menþioneazã: “Ca urmare, a existat o schimbare semnificativã în
urcare a evaluãrilor companiei tehnologice”.
Creºterea volumului IPO-urilor scoate în evidenþã modul în care câºtigãtorii
de pe urma pandemiei valorificã cererea
crescutã din partea investitorilor ºi redresarea evaluãrilor pe pieþele globale. Potrivit sursei, ºi listãrile din SUA au crescut în perioada 1 ianuarie - 11 februarie,
înregistrând un record de 22,6 miliarde
de dolari.
Listãri precum cea a Moonpig din
Londra, a dealerului auto online Auto1
din Frankfurt ºi a companiei de jocuri
pentru dispozitive mobile Huuuge din
Varºovia le-au oferit bancherilor ocazia
de a aduce astfel de societãþi pe pieþele
europene de acþiuni, în condiþiile în care
giganþii tehnologici preferã Wall Street-ul.
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ASF, INSTITUÞIA CLANULUI DRÃGOI?

Preluarea Electroargeº SA,
blocatã la iniþiativa unui
fost membru al Consiliului
de Administraþie al
SAI Muntenia Invest

U

A.V.
(continuare în pagina 12)

A

utoritatea pentru Supraveghere Financiarã nu ezitã
sã ne uimeascã pe zi ce trece prin deciziile luate în
anumite speþe, în care fie
este implicatã familia Drãgoi, fie apar meteoric angajaþi ai acesteia, care fac sesizãri total
dezinteresate menite sã blocheze orice
iniþiativã cu privire la societãþile profitabile.
Un astfel de caz este preluarea Electroargeº SA de cãtre acþionarul majoritar care a fãcut ºi o ofertã publicã de preluare obligatorie conform legii
297/2004 modificatã prin legea
24/2017. Mai precis, în urma demersurilor avocatului Daniel Stoicescu, care
acþioneazã în numele unui acþionar mi-

noritar – Amattis SA (companie controlatã de Ala Procopenco), ASF a emis
decizia 1329/2020 prin care Autoritatea
a respins oferta publicã de preluare obligatorie a companiei Electroargeº SA de
cãtre firma Cardinal Main SRL reprezentatã legal de administratorul Silviu-Bogdan Dumitrache. ASF a considerat cã nu sunt îndeplinite de emitent
condiþiile legale pentru aceastã ofertã,
atât din punct de vedere financiar, cât ºi
al litigiului existent în care este implicatã Cardinal Main SRL cu privire la achiziþionarea a 16 milioane de acþiuni Electroargeº SA.
Menþionãm cã autorul sesizãrii cãtre
ASF în urma cãreia oferta publicã de preluare obligatorie a fost opritã, avocatul
Daniel Stoicescu, a fost pânã în anul

MUGUR ISÃRESCU, GUVERNATORUL BNR:

2018, membru al Consiliului de Administraþie al SAI Muntenia Invest – societate
care este controlatã de SIF Banat-Criºana aflatã în parohia familiei
Drãgoi. Stoicescu ar fi exercitat mandatul în cadrul SAI Muntenia Invest - societate interesatã direct pe piaþa valorilor
mobiliare din zona respectivã, inclusiv
din judeþul Argeº, unde se aflã compania
Electroargeº SA, în perioada în care a reprezentat atât interesele companiei Constantin Relative Investments SRL – controlatã de preºedintele Consiliului de
Administraþie al Electroargeº SA, cât ºi
ale firmelor controlate de Ala
Procopenco.

Suspectat de conflict de interese,
avocatul Daniel Stoicescu susþine
cã acuzaþiile sunt nefondate
cuzaþiile aduse de cei de la Cardinal Main SRL sunt nefondate, susþine avocatul Daniel Stoicescu într-un document în care a rãspuns mai multor întrebãri
ridicate de ziarul BURSA.
“Stoicescu Daniel – Cabinet de avocat nu a reprezentat niciodatã în acelaºi timp
cei doi clienþi menþionaþi, iar aceºtia nu aveau niciun conflict sau vreo situaþie litigioasã la data semnãrii contractelor de asistenþã. În realitate, contractul de asistenþã juridicã încheiat cu Constantin Relative Investments SRL a fost denunþat de cabinetul de avocaturã anterior începerii colaborãrii cu Ala Procopenco întrucât în
acest fel s-a evitat un potenþial conflict de interese.

A

GEORGE MARINESCU
(continuare în pagina 11)
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“Impactul complet al pandemiei încã
nu s-a arãtat în deplinãtatea sa”

Radiografia companiei Biroul de
Turism ºi Tranzacþii

l Isãrescu: “Sperãm la o recuperare rapidã pe mãsurã ce continuãm sã ne facem partea
noastrã în limitarea efectelor pandemiei”

stãzi, mai sunt puþine companii
în portofoliul statului, la care ministerele deþin pachete majoritare sau minoritare, altele decât
companiile din sectoarele strategice ale
economiei naþionale.
Un caz încadrat în aceastã categorie
este cel al SC BTT-SA (Biroul de Turism
ºi Tranzacþii) al cãrui pachet de acþiuni a
fost plimbat de la un ministru la altul de-a
lungul ultimilor ani. Pânã ºi denumirea
societãþii a parcurs mai multe schimbãri,
ajungând în final la vechea denumire dinainte de 1989 – Biroul de Turism pentru
Tineret.
Radiografia acestei societãþi, aflatã
astãzi în proprietatea Ministerului Tineretului ºi Sportului (87,92%) alãturi de
SIF Transilvania (10,64%) ºi alþi acþionari privaþi (1,44%), nu poate fi comple-

mpactul complet al pandemiei asupra firmelor încã nu s-a arãtat încã în
deplinãtatea sa, a declarat, vineri,
Mugur Isãrescu, guvernatorul Bãncii Naþionale a României (BNR), în cadrul unei video-conferinþe organizate de
BNR ºi Fondul Monetar Internaþional
(FMI). Tema video-conferinþei a fost
“Corporate Liquidity and Solvency in
the Pandemic and the Role of Policies”
ºi a fost prilejuitã de lansarea unui raport
al FMI cu privire la impactul potenþial al
crizei sanitare ºi economice asupra companiilor europene din perspectiva datoriilor ºi mãsurile necesare pentru atenuarea riscurilor asociate.

I

Isãrescu a precizat: “Suntem de acord
cu principalele concluzii. Schemele de
retenþie a personalului, moratoriile asu-

pra obligaþiilor de platã, granturile ºi garanþiile de credit pot fi eficiente în îmbunãtãþirea necesarului de lichiditate al
companiilor. Totuºi, creºterea îndatorãrii
ridicã o serie de îngrijorãri privind riscurile de solvabilitate ºi perspectivele de
investiþii (…). Pentru 2020, FMI prognozeazã o contracþie a PIB real de 7% în
Europa, cea mai mare contracþie de la al
Doilea Rãzboi Mondial. Mulþumitã rãspunsului extraordinar de politicã (economicã) au fost evitate consecinþe ºi mai
dramatice.
MIHAI GONGOROI
(continuare în pagina 12)
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Mircea Ursache
"SC BTT SA avea în derulare, la data de 30.11.2006, un numãr de 31
de contracte de închiriere având ca obiect activele SC BTT SA, exceptând apartamentele care fac parte din Grupul Gospodãresc
Nord Costineºti".

tã fãrã analiza portofoliului ºi a contractelor încheiate începand cu anul 2000.
Din situaþia privind încheierea contractelor de vânzare-cumpãrare, începand cu
anul 2000 ºi pânã în prezent, reiese faptul
cã singurul contract de vânzare-cumpãrare încheiat în perioada când AVAS a redevenit acþionar, (exceptând vânzarea apartamentelor Grup Gospodãresc Costineºti)
este contractul nr. 16/29.10.2007 perfectat cu SC Phoenicia Hotels SA având ca

obiect activul Braseria „Marea Neagrã”
Costineºti, în temeiul hotãrârii Adunãrii
Generale a Acþionarilor (AGA) nr.
49/27.08.2007 ºi a deciziei Consiliului de
Administraþie (CA) nr. 196/11.10.2007
de validare a raportului de adjudecare nr.
2880/03.10.2007, încheiat în cadrul procedurii „licitaþie cu ofertã în plic”, valoarea contractului fiind de 860.000 lei, exclusiv TVA.
(continuare în pagina 3)

