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INSTANÞA A STABILIT:

ASF, decizii abuzive în cazul
Electroargeº SA
l ASF îl obliga în 2020 pe preºedintele Consiliului de Administraþie,
Constantin ªtefan sã convoace AGOA la solicitarea lui Tudor
Dumitru, unul dintre acþionarii semnificativi ai Electroargeº SA, cu
motivarea absolut suprinzãtoare cã nicio cerere de convocare/
completare AGOA nu poate sã fie refuzatã sau cenzuratã de
societate, indiferent de conþinutul acesteial ASF l-a amendat cu
110.000 lei pe Constantin ªtefan pentru neconvocarea AGOA
l Curtea de Apel Piteºti a respins, luna trecutã, în totalitate, cererea
de autorizare AGOA depusã de acþionarul Tudor Dumitru reþinând,
contrar poziþiei ASF, cã solicitarile de convocare AGA pot fi
refuzate sau cenzurate de cãtre emitent

A
utoritatea pentru Supraveghere
Financiarã (ASF) continuã sã ia
decizii abuzive, dincolo de legi-
slaþia în vigoare, deºi modul de

acþiune a acestei instituþii publice a fost
sancþionat de o parte de cãtre instanþele
din þarã. Cazul Electroargeº SA repre-
zintã încã o situaþie în care conducerile
succesive ale ASF, fie cã vorbim despre
Leonardo Badea, fie cã vorbim despre
Nicu Marcu, au continuat sã ia decizii
dincolo de competenþele stabilite prin
legislaþia în vigoare, abuzuri constatate
în instanþã, dar pentru care, pânã acum,
nicio instituþie cu atribuþii de cercetare
penalã nu s-a autosesizat.

Prima decizie abuzivã a ASF în cazul
Electroargeº a fost sancþionarea contra-
venþionalã cu 15.000 lei a lui ªtefan Con-
stantin, preºedintele Consiliului de
Administraþie a companiei respective.
Decizia nr. 1160/26.09.2018 a fost emisã
de ASF, sub semnãtura fostului preºedin-
te al instituþiei publice, Leonardo Badea,
deoarece Constantin ªtefan a refuzat sã
ia act, de cererea depusã la poarta fabricii
de cãtre Tudor Dumitru, pentru comple-
tarea ordinii de zi a AGOA din data de
27/28 apriliie 2018.

GEORGE MARINESCU

(continuare în pagina 11)

Sentix: Aºteptãrile se
tempereazã, presiunile
inflaþioniste cresc ºi devin
persistente

S
ituaþia economicã din zona euro a
continuat sã se îmbunãtãþeascã ºi
în iunie 2021, pe fondul
creºterii indicelui situaþiei

curente ºi a temperãrii indicelui
aºteptãrilor, conform ultimului
raport de la Sentix GmbH.

Indicele agregat al încrederii a
crescut peste aºteptãri, cu 7,1
puncte faþã de luna precedentã,
pânã la 28,1 puncte, cel mai ridi-
cat nivel din februarie 2018, în
condiþiile în care indicele situaþie curente
a crescut cu 15 puncte, pânã la 21,3 pun-
cte, cel mai ridicat nivel din noiembrie

2018, iar indicele aºteptãrilor a scãzut cu
1,5 puncte de la nivelul record din luna

precedentã, de 36,8 puncte, pânã
la 35,3 puncte (vezi graficul).

În aceste condiþii ºi zona euro a
fost inclusã în categoria de boom
economic, iar în categoria “redre-
sare” au rãmas Europa de Est ºi
America Latinã.

“Îmbunãtãþirea semnificativã a
situaþiei curente este evidentã la
nivel global, iar aºteptãrile se aflã

la un nivel ridicat, deºi vârful a fost
depãºit”, se mai aratã în raportul Sentix.

(continuare în pagina 12)

Euronext a vândut unele
operaþiuni ale Bursei din Oslo
l Înstrãinarea Oslo Market Solutions cãtre Infront vine în condiþiile
în care Euronext restrânge activitãþile Oslo Bors, pe care a preluat-o
în 2019, urmãrind sã se concentreze pe operaþiunile de bazã
l Euronext, într-un parteneriat cu un fintech britanic

O
peratorul bursier paneuropean
Euronext a finalizat recent
vânzarea operaþiunilor de date
de piaþã, relaþii cu investitorii,

soluþii de portofoliu ºi de tranzacþionare
din cadrul Bursei din Oslo (Oslo Bors),
pe care a achiziþionat-o în 2019.

Euronext a înstrãinat Oslo Market So-
lutions (OMS) cãtre furnizorul de soluþii
de tranzacþionare Infront, dupã integra-
rea ºi trecerea Oslo Bors pe platforma sa
Optiq.

OMS a generat venituri de 3,3 milioa-
ne de euro în 2020.

Euronext a informat cã vânzarea a fost
iniþiatã dupã integrarea Oslo Bors, astfel
încât sã se poatã concentra din nou pe
ofertele sale de bazã, dupã o revizuire
strategicã a afacerii. Bursa paneuropeanã
a menþionat cã va continua sã colaboreze
îndeaproape cu Oslo Market Solutions
pentru a asigura serviciile necesare
clienþilor sãi.

Amintim cã, în iulie 2019, Euronext a
încheiat cu succes oferta de preluare inte-

gralã a Oslo Bors VPS, punând capãt
unei bãtãlii de cinci luni pe care a dus-o
cu rivalul american Nasdaq pentru piaþa
norvegianã. Dupã aceastã preluare, Eu-
ronext opereazã pieþele din Paris,
Amsterdam, Bruxelles, Dublin,
Lisabona, Londra ºi Oslo.

Euronext a câºtigat efectiv controlul
Bursei din Norvegia dupã ce, la data de
27 mai 2019, Nasdaq ºi-a retras propune-
rea de preluare a Oslo Bors. Decizia Na-
sdaq a venit dupã ce, în aceeaºi lunã, Eu-
ronext a obþinut aprobarea Ministerului
de Finanþe din Norvegia pentru preluarea
integralã a Oslo Bors.

Succesul Euronext în aceastã tranzac-
þie a blochat ambiþia Nasdaq de a se ex-
tinde cât mai mult în regiunea din nordul
Europei, unde operatorul american deþi-
ne deja pieþele din Suedia, Danemarca,
Finlanda ºi Islanda, respectiv în zona
balticã, unde controleazã bursele din
Estonia, Letonia ºi Lituania.

A.V.

(continuare în pagina 12)

CONVERSAÞIE CU UN BRAD

Gunoiul, balamucul,
zidul ºi Clotilde

C
odru-i frate cu românul. Re-
laþia de frãþie este prin defini-
þie reflexivã. Doar cã, în
acest caz, intrãm în domeniul
imposibilitãþii. De unde at-
îtea milioane de codri,
cîþi români încã mai

existã?! Rezultã cã doar codrul po-
ate sã aleagã pe vreunul dintre noi
sã îi fie frate, nu ºi viceversa. Bun
ºi atunci noi, ceilalþi, ce facem?
Soluþia de avarie ar fi sã lãsãm co-
drul în pace ºi sã ne mulþumim cu
cîte un pom fiecare, cu care sã ne
înfrãþim. ”Uite cum se uitã la mine
prãpãditul, subalternul ãla de brad. Las
cã-l fac eu mobilã”. Sile Gurãu (T. Mazi-
lu, ”Mobilã ºi Durere”) trece abrupt de la
admiraþie la supãrare. E înciudat pe brad
poate pentru cã este puþin pilit (Sile, nu

bradul!) ºi mult nefericit. În ciuda efortu-
rilor de documentare pe cãrãrile patriei,
nu ºi-a putut împlini încã cel de-al doilea
ideal al vieþii sale. Primul fusese acela de
a-ºi petrece viaþa în postura de subaltern!

Ghinion, neºansã, soartã, destin,
ziceþi-i cum vreþi, n-a reuºit:
ajunsese ºef, director de între-
prindere de mobilã. Al doilea
ideal? Sã gãseascã femeia visu-
rilor sale cu care sã întemeieze o
cãsnicie fericitã: tînãrã, frumoa-
sã, burghezã, care sã-l iubeascã
ºi sã-l înºele discret. Contrastul
dintre convulsiile suferinþei sale

sufleteºti ºi mãreaþa, netulburata vertica-
litate a bradului îi ridicã la paroxism
disconfortul interior.

Mie, nu! Eu vãd în verticalitatea ne-
tulburatã a bradului meu, cel cu care sunt

frate, o ancorã, un ultim tãrîm al salvãrii.
Mã agãþ de el cu disperare, poate-poate
gãsesc o soluþie. La ce îmi trebuie o solu-
þie? La o problemã oarecum clasicã, de la
Dostoievski încoace, dar a cãrei clasici-
tate nu mã ajutã cîtuºi de puþin sã o re-
zolv, cît ai bate din palme. Cel puþin o
datã în viaþã, unora de mai multe ori, al-
tora toatã viaþa, li se întîmplã sã aibã sen-
zaþia apãsatã, materialã, grea ca o lespe-
de de mormînt, cã nu mai ºtiu de ce parte
a gardului se aflã. Care gard? Acela care
separã ”balamucul”, lumea fãrã sens,
gregarã, agresivã, disolutivã, murdarã,
cea în care nu vrei sã îþi trãieºti zilele, de
aceea a normalitãþii care, chiar dacã nu
neapãrat ”idealã”, este totuºi aºezatã, cu
reguli ºi repere care nu se schimbã
dupã cum bate vîntul, cu oameni, locuri
ºi întîmplãri care aºtern în tine senti-

mentul de bine, de ”acasã”, fãrã de care
nimeni nu poate trãi prea mult. Ori,
dacã trãieºte, atunci sigur a trecut de
cealaltã parte a gardului! Din ce mi se
trage? Pãi, nici eu nu ºtiu prea bine…
tot ceea ce vã pot spune este cã mã
plimbam aºa, liniºtit, prin Bucureºti ºi
dintr-odatã am simþit cum din normali-
tatea ciururit-zdrenþuitã cu care, de
bine, de rãu, sunt acomodat, m-am
împiedicat ºi m-am dezechilibrat com-
plet. Nu mi-am pierdut doar echilibrul.
Au dispãrut brusc, ca într-un coºmar,
firavele repere ale normalitãþii mele
scorojite. Mã mai uit o datã, cu atenþie:
nu era vreo groapã, ori vreun ciot, era
un sac cu gunoaie. Pe Calea Victoriei?
Nu… nu… nu… trebuie sã fie vreun
coºmar. Încã mai dorm.
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