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Nasdaq a finalizat vânzarea
diviziei de produse cu
venit fix din SUA, cãtre
Tradeweb Markets
lRenaissance Capital: Intervalul aprilie-iunie 2021, cel
mai aglomerat trimestru din ultimele douã decenii pentru
piaþa IPO-urilor din SUA

O
peratorul bursier american Na-
sdaq Inc. a finalizat, zilele tre-
cute, vânzarea operaþiunilor
sale de pe piaþa produselor cu

venit fix din SUA, Nasdaq Fixed Inco-
me (NFI), cãtre Tradeweb Markets
Inc. - un operator global de pieþe elec-
tronice pentru dobânzi, credite, acþiuni
ºi bani.

Vânzarea a fost anunþatã iniþial la data
de 2 februarie 2021, iar valoarea tranzac-
þiei este de 190 de milioane de dolari în
numerar, conform thetradenews.com.

“Suntem încântaþi sã încheiem aceastã
achiziþie”, a declarat, într-o postare pe
social media, Simon Maisey, director ge-
neral ºi ºef global de dezvoltare corpora-
tivã în cadrul Tradeweb. Acesta a conti-
nuat: “Aºteptãm cu nerãbdare sã oferim
clienþilor mai multe opþiuni de tranzac-
þionare ºi, în timp, sã reducem costurile
de conectare”.

Decizia de înstrãinare a NFI se alinia-
zã strategiei corporative a Nasdaq de a-ºi
concentra resursele ºi capitalul pe maxi-
mizarea potenþialului sãu de furnizor
major de tehnologie ºi analize pe pieþele
globale de capital.

Nasdaq intenþioneazã sã utilizeze ba-
nii obþinuþi din vânzarea NFI la rãscum-
pãrarea de acþiuni proprii.

Amintim cã, în primele trei luni din

anul curent, Nasdaq a avut venituri nete
de 851 de milioane de dolari, mai mari cu
21% faþã de acelaºi interval din 2020.
Profitul net (conform standardelor
GAAP) a însumat 298 de milioane de
dolari, în creºtere cu 47% în ritm anual.
Potrivit standardelor non-GAAP, câºti-
gul net a atins 327 de milioane de dolari,
mai mare cu 30% faþã de trimestrul întâi
al anului trecut.

Nasdaq a decis sã majoreze cu 10%
dividendul trimestrial, la 0,54 dolari/ac-
þiune.

În luna mai, autoritatea pieþei de capi-
tal din SUA (Securities and Exchange
Commission - SEC) a aprobat propune-
rea Nasdaq de a le permite companiilor
sã strângã capital prin listãri directe. SEC
a informat, atunci, cã modificarea de re-
glementare propusã de Nasdaq este în
concordanþã cu normele autoritãþii ºi ar
putea fi beneficã pentru investitori, ca al-
ternativã la o ofertã publicã iniþialã (IPO)
tradiþionalã.

Aprobarea SEC a venit dupã ce, în de-
cembrie anul trecut, SEC a dat undã ver-
de propunerii New York Stock Exchange
(NYSE) de a le permite companiilor sã
strângã capital prin listãri directe.

A.V.

(continuare în pagina 12)

REVOCARE CONSTITUÞIONALÃ SAU NU?

Soarta Renatei Weber,
în mâinile CCR

R
evocarea Renatei Weber din
funcþia de Avocat al Poporului
de cãtre majoritatea parlamenta-
rã PNL-USRPLUS-UDMR se

aflã astãzi pe agenda plenului Curþii
Constituþionale a României (CCR), care
va analiza ºi dezbate sesizarea PSD for-
mulatã cu privire la neconstituþionalita-
tea hotãrârii de revocare aprobatã de
Parlament în 16 iunie. În sesizarea de
neconstituþionalitate adresatã CCR, par-
lamentarii social-democraþi aratã cã Ho-
tãrârea Parlamentului nr.36/2021 pentru
revocarea Avocatului Poporului este ne-
constituþionalã deoarece ar încãlca pre-
vederile art. 1 alin. (5) referitoare la
principiul legalitãþii ºi art. 58 alin. (1)
din Constituþie privind durata de 5 ani a
mandatului Avocatului Poporului.

“Reglementarea unui regim strict al
incompatibilitãþilor pentru ocuparea fun-
cþiei de Avocat al Poporului constituie o
garanþie a independenþei Avocatului Po-
porului, al cãrui rol nu se poate realiza în
mod eficient fãrã o independenþã realã ºi
fãrã a i se pune la îndemânã instrumente

instituþionale corespunzãtoare pentru re-
alizarea atribuþiilor. Referitor la raportu-
rile cu celelalte autoritãþi publice ºi pozi-
þia de independenþã a Avocatului Popo-
rului, Constituþia stabileºte, în mod ex-
pres, în art. 59 alin. (2), obligaþia autori-
tãþilor publice de a asigura Avocatului
Poporului «sprijinul necesar în exercita-
rea atribuþiilor sale». Potrivit art. 2 alin.
(4) din Legea nr. 35/1997, Avocatul Po-
porului nu poate fi supus niciunui man-
dat imperativ sau reprezentativ. Nimeni
nu îl poate obliga pe Avocatul Poporului
sã se supunã instrucþiunilor sau dispozi-
þiilor sale”, se aratã în documentul citat.

În ceea ce priveºte revocarea Avoca-
tului Poporului, senatorii ºi deputaþii so-
cial –democraþi aratã cã aceasta poate
avea loc în condiþiile art. 9 alin. (2) din
Legea nr. 35/1997 ºi fac referire în acest
sens la mai multe decizii ale CCR, reco-
mandãri ale Consiliului Europei ºi Opi-
nii ale Comisiei de la Veneþia.

GEORGE MARINESCU

(continuare în pagina 3)

Bogdan Drãgoi propune
rãscumpãrãri de acþiuni fãrã
sã aibã intenþia sã le execute
l În perioada 2017-2020, la SIF Banat-Criºana s-au votat rãscumpãrãri de 67,5 milioane de acþiuni, dar s-au
executat numai 5 milioanelDomnii Drãgoi ºi Lakis nu au venit cu nicio explicaþie pentru faptul cã acþiunile nu
au mai fost rãscumpãratelAvem o fraudã la nivel national ºi este inacceptabil cã nu s-au luat încã mãsuri ferme
de cãtre instituþiile statului

S
unt acþionar la SIF-urile care
au ajuns sã fie conduse de
domnii Bogdan Drãgoi ºi
Najib El Lakis din anul 1996.
Iar ca mine mai sunt milioa-
ne de acþionari români.
Odatã cu venirea domnului

Drãgoi la SIF Banat Criºana (SIF1), în
piaþa de capital româneascã a început o
practicã ineditã, dar frauduloasã. În
schemã a fost cuprinsã indirect ºi SIF
Muntenia (SIF4), deoarece administra-
torul acestei societãþi este SAI Muntenia,
societate deþinutã de SIF1. Voi scrie în
continuare despre aceastã practicã care
m-a prejudiciat atât pe mine, cât ºi pe toþi

ceilalþi acþionari, inclusiv fondurile de
pensii unde milioane de români au
depuneri.

Discount-ul dintre preþ ºi VUAN
se aflã la un record de 60% din
cauza lipsei de încredere în
managementul SIF1

În iulie 2015, Bogdan Drãgoi a fost
angajat director general la SIF1 ºi la scurt
timp a început o practicã, aparent fãrã ex-
plicaþie: a propus an de an la adunãrile
generale rãscumpãrãri de acþiuni fãrã sã
existe o intenþie realã de executare.

IOAN MIRÃUÞÃ
(continuare în pagina 4)

Agenþia Naþionalã pentru
Dezvoltarea Infrastructurii în
Sãnãtate: pro ºi contra

D
e câteva zile în cadrul coaliþiei
de guvernare a apãrut o contro-
versã cu privire la înfiinþarea
Agenþiei pentru dezvol-

tarea infrastructurii în sãnãtate.
Promotorii acestei idei, respectiv
liderii USR-PLUS, argumentea-
zã cã Ministerul Sãnãtãþii nu ar
avea capacitatea instituþionalã
pentru a gestiona proiectele de
investiþii pentru construcþia celor
trei spitale regionale (Cluj, Cra-
iova, Iaºi), precum ºi pentru rea-
bilitarea/modernizarea spitalelor judeþe-
ne ºi municipale. De asemenea, liderii
USR-PLUS vin cu argumentul cã înfiin-
þarea acestei agenþii a fost inclusã în pro-
gramul de guvernare care a fost votat în
parlament. Ministrul Sãnãtãþii aduce în
atenþia publicului suplimentar ºi alte in-
formaþii, în sensul cã „agenþia va gestio-
na ºi va avea în portofoliu spitale care au
impact teritorial major”, „va elabora,
împreunã, cu alte ministere, normele
care privesc calitatea mediului construit
în sãnãtate”. De asemenea, acelaºi dem-

nitar afirmã cã ” ...e nevoie ca, la nivelul
MS, sã existe personal specializat – ingi-
neri, arhitecþi – care sã fie dedicaþi ace-

stor proiecte de infrastructurã
spitaliceascã”.

De cealaltã parte, respectiv în
PNL, primul-ministru declarã cã
nu s-a ajuns la un acord în coaliþie
pe aceasta temã. În schimb, Lu-
dovic Orban recunoaºte cã în pro-
gramul de guvernare existã refe-
rire la înfiinþarea unei asemenea
agenþii ca sã furnizeze asistenþã

tehnicã. De asemenea, domnul Orban
declarã cu convingere cã „proiectele de
spitale noi, toate procedurile pentru con-
strucþia de spitale noi vor fi derulate de
entitãþile care au în subordine spitalele,
respectiv: consiliile judeþene, consiliile
municipale, Ministerul Sãnãtãþii”. Pe de
alta parte, tot domnul Orban afirmã cã
termenul de înfiinþare a unei asemenea
agenþii ar fi sfârºitul anului 2022, care ar
coincide cu termenul limitã de contracta-
re în PNRR (ar fi in fapt in 2023).

(continuare în pagina 9)

P
reºedintele SIF Banat-Criºana, Bogdan Drãgoi, propune rãscumpãrãri de acþiuni, ce
sunt votate de acþionarii societãþii de investiþii financiare, fãrã a avea însã intenþia rea-
lã sã le ducã la îndeplinire, spune Ioan Mirãuþã, acþionar vechi al SIF-urilor, care este de
pãrere cã scopul acestei practici este de a crea o imagine mediaticã pozitivã, dar necon-

formã cu realitatea.
“Atunci când cauþi pe Google «SIF Banat -Criºana rãscumpãrãri acþiuni» regãseºti o mulþime de
comunicate ºi articole despre cum SIF1, condus de domnii Drãgoi ºi Lakis, URMEAZÃ sã rãscum-
pere zeci de milioane de acþiuni proprii în interesul investitorilor. Însã, nerespectarea hotãrâri-
lor adunãrilor generale privind rãscumpãrarea acþiunilor nu mai este anunþatã de nimeni”,
spune investitorul.
Ioan Mirãuþã este acþionar la SIF-uri de peste 20 de ani, având în prezent deþineri la toate cele
cinci societãþi de investiþii financiare, conform celor pe care ni le-a declarat. Este unul dintre cei
mai activi investitori ai SIF-urilor, fiind prezent, de multe ori, la adunãrile generale ale acþiona-
rilor societãþilor.
Redam mai jos, integral, materialul pe care acþionarul ni l-a transmis. (Andrei Iacomi)

VALENTIN
M. IONESCU
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