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ASF a oferit piaþa de
capital pe tavã domnilor
Lakis ºi Juravle (II)

C
omportamentul Autoritãþii de
SupraveghereFinanciarã (ASF)
faþã de SIF-uri este de neima-
ginat pentru o instituþie din-
tr-un stat european. În acest
articol voi descrie implicarea
ASF ºi a Asociaþiei Investito-

rilor pe Piaþa de Capital (AIPC) în spriji-
nirea grupului despre care am scris ante-
rior în ziarul BURSA.

ASF ºtie perfect, cu toate detaliile,

cum opereazã gruparea domnului Na-
jib El Lakis. Membrii ASF nu pot fi atât
de naivi încât sã nu înþeleagã evidenþa:
o grupare patronatã de un infractor,
împreunã cu niºte administratori de
fonduri, devalizeazã dupã cum poftesc
mai multe companii publice. Nimic nu
poate explica poziþionarea ASF drept
avocat al grupãrii domnului Lakis.
Membrii ASF vãd, fãrã îndoialã, în
acte, transferurile uriaºe nejustificate

din patrimoniul SIF-urilor în conturile
unor administratori de fonduri (mai
ales cele controlate de domnul Juravle)
ºi faptul cã ºefii SIF-urilor primesc în
schimb voturile acelor administratori
de fonduri la adunãrile generale. Iar
membrii ASF nu numai cã nu iau mãsu-
ri pentru protejarea milioanelor de ac-
þionari prejudiciaþi, dar chiar fac efor-
turi sã dea o aparenþã de legalitate unui
cumul de ilegalitãþi. În principiu e vor-

ba de aceleaºi ilegalitãþi pe care
DIICOT le-a sesizat în 2014.

Justificarea ASF

ASF susþine cã administratorii fondu-
rilor interpuse (care au cumpãrat acþiuni
la SIF-uri) sunt niºte 'investitori' inde-
pendenþi. Asta în condiþiile în care aproa-
pe toþi banii vin de la SIF-uri ºi în plus
ºefii SIF-urilor plãtesc comisioane exor-

bitante pentru ca aceºti administrator de
fonduri sã voteze în favoarea lor la adu-
nãrile generale. Poate sã existe ceva mai
lipsit de sens? ASF nu vede nici încãlca-
rea legii 31/1990, nici conflictul flagrant
de interese care încalcã MiFID (Markets
in Financial Instruments Directive), nici
prejudicierea vãditã a acþionarilor!

CÃTÃLIN BUZDEA
(continuare în pagina 4)

COMITETUL
ECONOMIC ªI SOCIAL
EUROPEAN:

Cadrul
legislativ
european
privind
reþelele 5G,
deficitar

I
mplementarea pe scarã largã a teh-
nologiei 5G ar trebui sã aibã la bazã
ºi studii de impact asupra mediului
înconjurãtor, instrumente sau mãsu-

ri suficiente, atât pentru reducerea am-
prentei energetice a infrastructurii reþe-
lelor 5G, cât ºi pentru promovarea reci-
clãrii reziduurilor electronice în contex-
tul impunerii unei implementãri rapide
ºi nelimitate, se aratã într-un document
de lucru dezbãtut, ieri, de Comitetul
Economic ºi Social European (CESE),
document întocmit de raportorul Dumi-
tru Fornea, secretar general al Confede-
raþiei Sindicale Naþionale Meridian.

Membrii CESE considerã cã este ne-
cesar a fi cuantificat impactul social ºi
ecologic al ecosistemului 5G, mai ales cã
numãrul reþelelor 5G a crescut semnifi-
cativ în Europa ºi cã instituþiile europene
ºi naþionale menþin cu dificultate aborda-
rea holisticã privind impactul ºi externa-
litãþile tehnologiei comunicaþiilor elec-
tronice, în contextul în care companiile
din acest domeniu au generat în anul
2019 o contribuþie de aproximativ 4000
de miliarde de dolari americani la produ-
sul intern brut global ºi au asigurat, în
mod direct, 16 milioane de locuri de
muncã, ºi indirect, alte 14 milioane de lo-
curi de muncã. Mai mult, serviciile furni-
zate de aceste companii reprezintã in-
strumente esenþiale pentru guvernanþa
globalã ºi localã, facilitând exercitarea
puterii politice ºi funcþionarea
administraþiei publice.

Conform documentului întocmit de
raportorul Dumitru Fornea, pentru o eva-
luare corectã a impactului acestei noi ge-
neraþii de tehnologii de comunicaþii elec-
tronice mobile asupra mediului ºi climei,
trebuie luate în considerare urmãtoarele
aspecte:

- energia enormã, consumatã de toate
aceste obiecte interconectate, „internet al
tuturor lucrurilor” – echipamente de re-
þea, maºini, aplicaþii, senzori, camere
video de supraveghere etc.;

- energia care este necesarã pentru a
fabrica toate aceste „lucruri” care þin de
IoT, instrumentele ºi infrastructura aso-
ciatã (energie încorporatã);

- cantitatea enormã de energie necesa-
rã pentru a asigura funcþionarea puncte-
lor de centralizare/tranzitare a datelor
(antene, servere, routere, internoduri);

- energia suplimentarã necesarã pentru
a transporta datele wireless prin interme-
diul aerului, în loc de folosirea energetic
eficientã a fibrei optice sau a cablurilor;

- cantitatea de dioxid de carbon (CO2)
eliberatã în atmosferã de producerea
energiei necesare (generate în bunã parte
de combustibili fosili) folosite de sursele
wireless în continuã creºtere.

GEORGE MARINESCU
(continuare în pagina 3)
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Analiºtii prognozeazã o
creºtere anualã de 140% a
profiturilor pe acþiune
l La Bursa de Valori Bucureºti, sezonul raportãrilor financiare debuteazã sãptãmâna viitoare

S
ezonul raportãrilor financiare ale
companiilor din Europa a început
sãptãmâna trecutã, iar analiºtii
prognozeazã o creºtere anualã de

140% a profiturilor pe acþiune, în al doi-
lea trimestru al anului, noteazã CNBC.

Profitul pe acþiune (engl. Earnings per
Share - EPS) este un indicator des folosit
de traderi sau investitori pentru evalua-
rea unei acþiuni sau a unui indice, iar în
primele trei luni ale anului indicele pane-
uropean Stoxx 600 a avut o creºtere de
87% a indicatorului, faþã de perioada ia-
nuarie-martie 2020, mai aratã publicaþia
americanã.

În opinia analiºtilor, câºtigurile din tri-
mestrul al doilea al lui 2021 vor marca
maximul creºterilor profiturilor pe acþiu-
ne ale companiilor, performanþa urmând
sã se reducã în a doua jumãtate a anului,
aprecierile fiind estimate la 32% în tri-
mestrul al treilea ºi 21% în al patrulea,
conform CNBC.

Totuºi, având în vedere declinul pu-
ternic din al doilea trimestru al anului tre-
cut, apãrut pe fondul rãspândirii puterni-
ce a pandemiei Covid-19, profiturile ce-
lui de-al doilea trimestru din 2021 pentru
companiile ce compun indicele europe-
an al blue-chip-urilor vor rãmâne cu 2%

sub vârful pre-pandemic, mai noteazã
publicaþia americanã.

“Proiecþiile noastre macro implicã 9%
potenþial de creºtere suplimentarã pentru
EPS pe douãsprezece luni pânã la
sfârºitul anului 2021 (engl. 12-month
forward EPS by end-2021) ºi de 11%
pentru EPS pe douãsprezece luni pânã la
jumãtatea anului 2022", spun analiºtii
Bank of America (BofA), citaþi de
CNBC. ”Asta ar însemna o creºtere tota-
lã de 50% faþã de minimul de anul trecut,
în linie cu revenirea EPS dupã criza fi-
nanciarã globalã". (A.I.)

(continuare în pagina 9)

Colaj de MAKE

Cel mai mare furnizor mondial
de fructe se listeazã la New York
lDole vrea sã atragã pânã la 598 de milioane de dolari prin vânzarea a 26 de milioane de
titluril Compania þinteºte o evaluare maximã de 2,1 miliarde de dolaril Prospectul IPO:
“Este posibil sã ne confruntãm cu riscuri legate de acoperirea datoriei”

D
ole Plc, cel mai mare distribuitor
mondial de fructe ºi legume pro-
aspete, ºi-a stabilit, sãptãmâna
aceasta, termenii pentru oferta

publicã iniþialã (IPO) pe care o va lansa
la New York Stock Exchange (NYSE),
compania cu sediul în Dublin, Irlanda,
urmând sã vândã prin intermediul pieþei
26 de milioane de titluri la un preþ cu-
prins în intervalul 20-23 de dolari/acþiu-
ne.

Dacã va obþine preþul maxim pe acþiu-
ne, atunci Dole va obþine 598 de milioa-
ne de dolari din IPO, societatea fiind eva-
luatã la 2,1 miliarde de dolari. Compania
va fi tranzacþionatã pe piaþa americanã
sub simbolul ”DOLE”.

Conducerea societãþii ºi consultanþii
în acestã ofertã se vor întâlni cu investi-
torii instituþionali în urmãtoarele sãptãm-
âni pentru promovarea IPO-ului. Gol-
dman Sachs & Co. LLC, Deutsche Bank
Securities, Davy Group, BofA Securi-
ties, BMO Capital Markets, Rabo Secu-
rities ºi Stephens Inc. sunt subscriitori ai
ofertei. Preþul final al IPO-ului este
aºteptat în jurul datei de 26 iulie.

Veniturile din aceastã tranzacþie vor fi
utilizate pentru rambursarea datoriilor
companiei ºi pentru acoperirea costurilor
fuziunii cu Total Produce. O parte din
bani vor merge direct la Castle & Cooke,
gigantul alimentar din Hawaii care acum
are în proprietate 55% din Dole Foods.

Dupã încheierea IPO, Total Produce va
deþine 87,5% din noua entitate, iar Castle
& Cooke - 17,5%.

Finalizarea IPO, respectiv listarea vor
încheia fuziunea Total Produce - Dole
Foods, anunþatã în februarie.

Amintim cã Dole Plc a luat fiinþã prin
fuziunea dintre Dole Food Company
din SUA ºi Total Produce Plc din Irlan-
da, proces care a început în 2018, când
Total Produce a cumpãrat 45% din
Dole. Total Produce se va delista de la
Euronext Dublin ºi London Stock
Exchange în urma IPO-ului, noua enti-
tate urmând sã fie tranzacþionatã doar la
New York. (A.V.)
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