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FINANCIAL TIMES:

Angajaþii Wirecard au scos
milioane de euro din sediul
central al companiei folosind
pungi de cumpãrãturi

Î
n ceea ce se contureazã a fi detalii din
ce în ce mai frapante în legãturã cu
practicile frauduloase din interiorul
companiei germane Wirecard, care

s-a prãbuºit cu scandal în vara anului
trecut dupã ce a fost protejatã ºi sprijini-
tã de autoritãþile germane mai mulþi ani
la rând, Financial Times scrie cã angaja-
þii companiei au scos milioane de euro în
numerar din sediul central din München,
în pungi de plastic, pe o perioadã de mai
mulþi ani, acþiuni ce sugereazã cã firma
de plãþi a fost jefuitã cu o “hãrnicie” ce
depãºeºte acuzaþiile iniþiale.

Fintech-ul german, care la maximul
posibil a avut o valoare de piaþã de 24 de
miliarde de euro pe bursa de la Frankfurt,
a generat vara trecutã unul dintre cele mai
mari scandaluri de fraudã contabilã din
istoria Germaniei. Compania s-a prãbuºit
dupã ce o echipã de auditori a descoperit
cã 1,9 miliarde de euro din conturile fir-
mei nu existau ºi cã anumite pãrþi ale afa-
cerii sale din Asia erau o farsã.

Foºti angajaþi au povestit recent poli-
þiei din München, care investigheazã fra-
uda, cã o parte din personal a scos în mod
repetat cantitãþi mari de numerar din se-
diul central al Wirecard, potrivit surselor
Financial Times. Practica a început încã
din 2012 ºi sume de pânã la ºase cifre în
bancnote au fost adesea scoase din firmã
în pungi de plastic Aldi ºi Lidl, au
declarat poliþiºtilor foºtii angajaþi.

Potrivit FT, suma totalã, locul actual
unde se gãsesc acum banii ºi scopul sco-
aterii banilor din clãdire sunt chestiuni
care nu au fost încã clarificate.

Wirecard, companie a cãrei activitate
principalã era procesarea de plãþi, deþi-
nea în nume propriu inclusiv o bancã, dar
aceasta nu avea sucursale. Pe mãsurã ce
cererea de numerar a crescut în timp, Wi-
recard Bank a achiziþionat un seif situat
în sediul central al grupului, într-o
suburbie din München.

M.G.

(contunuare în pagina 12)

REZISTENÞA DE LA TEHERAN:

“Regimul de la Teheran a
manipulat bursa ca sã
acopere deficitul bugetar”
l Investitorii înºelaþi au protestat în Teheran, Mashhad,
Isfahan ºi TabrizlDemonstranþii au strigat: “Moarte lui
Rouhani”, “Guvernul trãdeazã”, “Furt din buzunarul naþiunii,
în timp ce liderul suprem tace”lMaryam Rajavi, preºedintele
Consiliului Naþional de Rezistenþã: “Demonstraþiile celor
jefuiþi ºi lozincile lor împotriva liderilor regimului corupt sunt
strigãtele de protest ale tuturor iranienilor”

R
egimul de la Teheran a manipu-
lat bursa ca sã poatã plãti o mare
parte din deficitul bugetar pe
2020-2021, potrivit Consiliului

Naþional de Rezistenþã al Iranului, care
aratã cã preºedintele Organizaþiei iranie-
ne pentru valori mobiliare ºi burse, Mo-
hammad Ali Dehghan Dehnavi, a recu-
noscut recent cã deficitul a fost acoperit
prin banii atraºi de la investitori.

Ali Dehghan Dehnavi a declarat sãp-
tãmâna trecutã, citat de Iran News Upda-
te: “Bursa a oferit economiei 6,8 trilioa-
ne de riali (aproximativ 28 de miliarde de
dolari), iar piaþa acþiunilor a fost sursa de
venit a guvernului, anul trecut”.

Aceastã recunoaºtere aduce în atenþie,
confom ziarului Resalat, un furt efectiv de
la cei care au investit ºi unul dintre princi-
palele motive pentru scãderea puterii de
cumpãrare, respectiv creºterea inflaþiei.

Anul trecut, preºedintele þãrii, Hassan
Rouhani, ºi liderul suprem Ali Khamenei
au încurajatpopulaþia sã se angajeze în “in-
vestiþii productive”, precum bursa de ac-
þiuni, urmãrind astfel sã acopere deficitul
bugetar pe 2020-2021. Acest lucru a mers
suficient de bine pânã când bula bursierã a
explodat. La data de 16 ianuarie, indicele
principal al pieþei din Teheran a scãzut cu
40.000 de puncte, apoi acesta a pierdut alte
36.000 de puncte în 24 ianuarie, iar în ziua
urmãtoare încã 18.000 de puncte.

Situaþia a generat proteste în Iran, în
rândul micilor investitori, care ºi-au pier-
dut întreaga investiþie, dupã ce înalþii ofi-
ciali ai regimului i-au încurajat, doar cã
singura lor intenþie era sã foloseascã aceºti
bani pentru acoperirea deficitului bugetar.

V.R.

(contunuare în pagina 12)

ROLUL CSALB PENTRU SISTEMUL BANCAR

„Bãncile cumpãrã ºi vând
încredere”

(Interviu cu Florin Dãnescu, Preºedintele executiv al
Asociaþiei Române a Bãncilor)

Reporter: Negocierea dintre consu-
matori ºi bãnci în cadrul Centrului de So-
luþionare Alternativã a Litigiilor în do-
meniul Bancar (CSALB) poate fi una
dintre „monedele” de schimb pentru
încrederea în sistemul bancar românesc.
Care sunt avantajele pe care le aduce
CSALB în acest context?

Florin Dãnescu: Avantajele sunt
mari, importante. Fãrã sã le amintesc
în ordinea importanþei, vorbim în pri-
mul rând despre un proces foarte sim-

plu pentru consumatorii care întâmpi-
nã dificultãþi ºi vor sã gãseascã o re-
zolvare la problema lor. În al doilea
rând, procedura este gratuitã pentru
consumatori, iar în al treilea rând, re-
prezintã un mare avantaj neutralitatea
conciliatorilor care propun soluþia în
urma negocierii. Per total, este o pro-
cedurã care mizeazã pe evitarea con-
flictului sau pe escaladarea neînþele-
gerilor dintre pãrþi.

(contunuare în pagina 4)

TRANSFER DE PROPRIETATE CONTESTAT

O sentinþã discutabilã
încinge bãtãlia
pentru conducerea
Electroargeº SA

C
azul respingerii de cãtre
Autoritatea pentru Supra-
veghere Financiarã a ofer-
tei publice de preluare
obligatorie a pachetului
majoritar de acþiuni este
departe de a se fi încheiat.
Mai ales cã, astãzi, sunt

programate sã se desfãºoare Adunarea
Generalã Ordinarã a Acþionarilor ºi
Adunarea Generalã Extraordinarã a
Acþionarilor din cadrul companiei
Electroargeº SA. Printre punctele de pe

ordinea de zi se numãrã ºi alegerea
unui nou Consiliu de Administraþie,
precum ºi a noului preºedinte al Consi-
liului de Administraþie al companiei.

Deoarece, pânã la termenul limitã –
21 aprilie 2021 ora 15, nu au fost fãcute
alte propuneri în afara celor înaintate de
conducerea Electroargeº SA, se pare cã
singura opþiune pentru acþionari este sã îl
menþinã pe Constantin ªtefan în funcþia
de preºedinte al Consiliului de
Administraþie.

Societatea a mai anunþat acþionarii,

prin intermediul Bursei de Valori Bucu-
reºti, cã un grup de acþionari care deþine
39,3416% din capitalul social al Electro-
argeº SA are o parte din drepturile de vot
suspendate pentru ºedinþele programate
astãzi. Este vorba despre compania Ben-
jamins United SRL, care, din cele
621.000 acþiuni deþinute, reprezentand
0,8901% din capitalul social al compa-
niei Electroargeº SA, are 100.101 acþiuni
cu drept de vot suspendat, rãmânând
astfel cu 520.899 acþiuni cu drept de vot
în AGOA ºi AGEA din 26/27.04.2021.

În aceeaºi situaþie se mai aflã ºi com-
paniile Investments Constantin SRLcare
poate utiliza dreptul de vot pentru
21.556.940 din cele 25.699.543 actiuni
deþinute, ce reprezintã 36,8375%, Amat-
tis SA care poate vota doar pentru
267.579 din cele 319.000 acþiuni deþinu-
te ºi Debrocons, care poate vota doar
pentru 676.917 acþiuni din cele 807.000
acþiuni deþinute la Electroargeº.

GHEORGHE IORGOVEANU

(contunuare în pagina 3)

N
egocierea dintre bãnci ºi clienþi prin
intermediul Centrului de Soluþiona-
re Alternativã a Litigiilor în domeniul
Bancar (CSALB) este o procedurã
care mizeazã pe evitarea conflictului

sau pe escaladarea neînþelegerilor dintre pãrþi,
dupã cum apreciazã Florin Dãnescu, Preºedin-
tele executiv al Asociaþiei Române a Bãncilor,
în cadrul unui interviu video. În opinia sa, ne-
gocierea prin CSALB reprezintã, în primul rând,
un proces foarte simplu pentru consumatorii
care întâmpinã dificultãþi ºi vor sã gãseascã o
rezolvare la problema lor: “În al doilea rând,
procedura este gratuitã pentru consumatori,
iar în al treilea rând, reprezintã un mare avantaj
neutralitatea conciliatorilor care propun solu-
þia în urma negocierii”.
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