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Swiss Capital contribuie din
plin la subminarea drepturilor
acþionarilor SIF1 ºi SIF4
l Fãrã aportul SIF1 ºi SIF4, Swiss Capital ar fi înregistrat pierderi, în ultimii ºase ani

A
m mai scris despre gru-
parea SIF Banat- Cri-
ºana (SIF1) – SIF Mun-
tenia (SIF4), condusã de
Najib El Lakis, con-
damnat penal pentru
manipularea pieþei de
capital ºi Bogdan Drã-

goi, director la SIF1. Dar nu am insistat
asupra efectelor nocive ºi directe asu-
pra pieþei de capital, care sunt semnifi-
cative. Prin aderarea unor jucãtori ai
pieþei de capital la gruparea Lakis-Drã-
goi s-au produs distorsiuni majore pen-
tru bursã ºi participanþii ei.

Swiss Capital, “cel mai
mare broker de la BVB”

Gruparea Lakis-Drãgoi are mai mul-

þi parteneri la Bursa de Valori Bucureºti
(BVB), dar Swiss Capital este primul ºi
cel mai mare. Swiss Capital, condusã
de Bogdan Juravle, este o companie
pur româneascã fãrã nicio legãturã cu
Elveþia. Cei mai mulþi o considerã
drept cel mai mare broker de la BVB.
Dar ceea ce nu se ºtie este faptul cã
acest renume îºi are originea în cone-
xiunile profunde cu gruparea La-
kis-Drãgoi, o grupare care acum stãp-
âneºte un portofoliu de aproape 1,5 mi-
liarde euro, aparþinând SIF1, SIF4 ºi
SIF Oltenia (SIF5).

Aºa cum a fost arãtat în presã, atât de
mine cât ºi de alþii, gruparea La-
kis-Drãgoi a folosit ani de zile banii in-
vestitorilor SIF1 ºi SIF4 sã cumpere
prin niºte fonduri, acþiuni proprii la
SIF1 ºi SIF4. Apoi, aceste fonduri au

votat ºi voteazã cu acele acþiuni la adu-
nãrile generale SIF1 ºi SIF4 în favoa-
rea grupãrii. În aceastã schemã care
încalcã flagrant legea 31/1990, s-a lu-
crat în parteneriat cu câþiva administra-
tori de fonduri, remuneraþi foarte gene-
ros, exclusiv din banii investitorilor
SIF1 ºi SIF4. Swiss Capital este unul
dintre aceºti parteneri care au contribu-
it din plin la subminarea drepturilor ac-
þionarilor SIF1 ºi SIF4!

Cum a fost posibil ca Swiss Capital sã
ajungã ‘cel mai mare broker’ de la
BVB?

Acest lucru nu s-a datorat deloc profe-
sionalismului sau încrederii investitori-
lor Bursei de Valori Bucureºti, ci aproape
exclusiv legãturilor cu gruparea La-
kis-Drãgoi care controleazã trei dintre
cele mai mari companii cotate la BVB,

FÃRÃ sã aibã sprijinul real al acþionari-
lor acelor companii.

În cele ce urmeazã, voi arãta cã Swiss
Capital nu este nici pe departe cel mai
mare broker la BVB ci un simplu angre-
naj într-un mecanism de corupþie, fãrã
îndoialã unul dintre cele mai mari din
România de astãzi.

Swiss Capital – Active
Dinamic

Este bine-cunoscut faptul cã Swiss
Capital încaseazã un comision de admi-
nistrare de 12,55% pe an, din banii acþio-
narilor SIF4, pentru administrarea fon-
dului Active Dinamic.

BEN MADADI

(continuare în pagina 4)

ÎNTÂLNIREA CU TRUMP, PLÃTITÃ GREU

Liviu Dragnea, trimis în
judecatã de DNA

L
iviu Dragnea, fostul preºedinte al
PSD, a fost trimis în judecatã, ieri, de
Direcþia Naþionalã Anticorupþie, în

dosarul privind modul în care fostul lider
social-democrat a participat la ceremo-
nia de învestire a fostului preºedinte
american Donald Trump.

Procurorii anticorupþie îl acuzã pe Liviu
Dragnea de sãvârºirea a douã fapte de tra-
fic de influenþã ºi de folosirea influenþei
sau autoritãþii de cãtre o persoanã care deþi-
ne o funcþie de conducere într-un partid, în
scopul obþinerii pentru sine sau pentru altul
de foloase necuvenite.

În rechizitoriul întocmit, procurorii
DNA aratã cã Liviu Dragnea ar fi primit,
în perioada ianuarie 2017 - mai 2017,
când era ºi preºedinte al Camerei Depu-
taþilor, foloase necuvenite pentru sine ºi
pentru PSD, constând în:

- asigurarea accesului la evenimentele
din cadrul Ceremoniei de învestire a
preºedintelui SUA, din perioada 17 - 21
ianuarie 2017, desfãºurate la Washin-
gton DC (SUA), în baza unui pachet de
beneficii în valoare de 250.000 dolari,
acces obþinut prin intermediul unui om
politic ºi de afaceri american, vice-
preºedinte al Comitetului Prezidenþial de

Inaugurare
- asigurarea unor servicii de lobby ºi

consultanþã politicã în valoare de 30.000
USD, în favoarea PSD.

Banii respectivi ar fi fost plãtiþi, în luna
mai 2017, de o societate offshore cu sediul
în insulele Virgine Britanice ºi conturi ban-
care în Cipru, controlate de trei oameni de
afaceri din þara noastrã, care sunt ºi ei coin-
culpaþi în acelaºi dosar.

Procurorii mai susþin cã Liviu Dra-
gnea ar fi acceptat, din partea unuia din-
tre coinculpaþi, promisiunea unor foloase
nepatrimoniale necuvenite constând în
participarea, în perioada mai - iunie
2017, la douã întâlniri (în final neconcre-
tizate) cu înalþi oficiali din SUA.

În acest context, fostul preºedinte al
PSD ar fi traficat, în favoarea omului de
afaceri român, influenþa realã pe care o
avea faþã de prim-ministrul ºi alþi mem-
bri ai Guvernului României, pro-
miþându-i cã îi va determina pe aceºtia sã
îi asigure interesele de afaceri, în special
din domeniul militar ºi al intelligence, pe
care acesta le avea în þara noastrã.

GHEORGHE IORGOVEANU

(continuare în pagina 3)

Graficã de MAKE

WELLS FARGO ANTICIPEAZÃ

Sectorul bancar american
va tãia 200.000 de posturi
în urmãtorul deceniu
l Reducerea va fi cea mai mare din istoria industriei de
profil a SUAlMike Mayo, Wells Fargo: “Bãncile trebuie
sã devinã mai productive ca sã rãmânã relevante, iar asta
înseamnã mai multe computere ºi mai puþini oameni”

B
ãncile americane vor pierde
200.000 de locuri de muncã, re-
spectiv 10% din angajaþi, în urmã-

torul deceniu, în condiþiile în care aceste
instituþii iau mãsuri care sã le creascã
profitabilitatea într-un context al schim-
bãrii comportamentului clienþilor, potri-
vit lui Mike Mayo, analist la banca Wells
Fargo & Co. din SUA.

Mayo declarã, citat de Financial Ti-
mes: “Aceasta va fi cea mai mare reduce-
re a personalului din industria bancarã
americanã. Locurile de muncã cel mai
expuse riscului de eliminare sunt cele din
sucursale ºi call center, pe mãsurã ce
bãncile îºi reduc reþelele ca sã se alinieze
noilor realitãþi ale activitãþilor bancare
post-pandemice”.

Dacã previziunile lui Mike Mayo se
vor îndeplini, anul acesta va marca un
punct de cotiturã pentru sectorul bancar
american, unde numãrul locurilor de

muncã a rãmas aproximativ stabil, la
douã milioane, în ultimul deceniu.

Conform FT, statisticile Departamen-
tului Muncii din SUA anticipeazã scãde-
rea cu 15% a locurilor de muncã în casie-
riile bãncilor americane, în urmãtorul
deceniu.

Reprezentantul Wells Fargo susþine cã
ameninþarea companiilor de tehnologie
ºi a instituþiilor creditoare nebancare care
opereazã plãþi ºi împrumuturi, activitãþi
care în mod tradiþional erau derulate de
bãnci, s-a intensificat în ultimul an, ceea
ce face necesarã reducerea locurilor de
muncã în sectorul bancar. Mike Mayo
afirmã: “Bãncile trebuie sã devinã mai
productive ca sã rãmânã relevante, iar
asta înseamnã mai multe computere ºi
mai puþini oameni.

V.R.

(continuare în pagina 12)

“Amânarea ratelor nu este
o piedicã în gãsirea unor
noi soluþii pentru clienþi,
prin negociere”

(Interviu cu Vladimir Kalinov, vicepreºedinte
Raiffeisen Bank)

Reporter: Care sunt cele
mai folosite metode de cãtre
bancã în situaþiile în care
clienþii au probleme ºi nu
mai pot plãti ratele?

Vladimir Kalinov: O so-
luþie deja clasicã este sã
avem “vacanþã la rate” de
pânã la trei luni. Asta înseamnã o perioadã
de graþie, în care clientul nu plãteºte ni-
mic. Teoretic, creditul este extins cu trei
luni. Un alt pas este sã reducem preþul cre-
ditãrii pentru o anumitã perioadã, pânã
când clientul îºi revine ºi poate plãti. Alte
variante sunt conversia, în cazul ãn care
creditul este în valutã. În anumite cazuri,
oferim ºi un discount pentru a face posibi-
lã recuperarea mai uºoarã a sumei în lei.

Faptul cã un consumator a
beneficiat pânã acum de
moratoriu sau nu, acest fapt
nu este un impediment, mai
ales cã rolul CSALB este sã
gãseascã soluþii amiabile
pentru ambele pãrþi. Aºa cã
un client care continuã sã

aibã dificultãþi de platã ºi dupã moratoriu,
din diverse motive obiective, poate sã
apeleze la CSALB, unde poate avea o dis-
cuþie foarte profesionalã cu specialiºtii in-
dependenþi, cu conciliatorii. Aceºtia nu au
un interes aºa cum are, spre exemplu, un
avocat. Multe soluþii deja le avem pentru
cã ne-am învãþat lecþia din prima crizã,
din 2009-2010.

(continuare în pagina 4)

Relaþia dintre bancã ºi client este ase-

mãnãtoare cu relaþia dintre un pacient ºi

doctor sau între un client ºi

un avocat, este de pãrere

Vladimir Kalinov, care vor-

beºte despre rolul CSALB ºi

al educaþiei în aceastã relaþie: “Dacã nu se

spun toate detaliile ºi nu suntem oneºti în

faþa avocatului sau docto-

rului este foarte greu ca per-

soana respectivã sã poatã

gãsi o soluþie potrivitã”.


