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FOST PREªEDINTE ASF

MiºuNegriþoiu,
membru în Consiliul
de Administraþie al
Agroserv Mãriuþa
lAcþionarii companiei care deþine brandul Lãptãria cu
Caimac ºi-au ales ieri administratoriil Societatea îºi va
majora capitalul cu 0,8 milioane de lei, prin alocarea de
acþiuni gratuite

A
cþionarii Agroserv Mãriuþa,
compania care are brandul de
produse lactate Lãptãria cu Ca-
imac, au ales, în adunarea de

ieri, Consiliul de Administraþie al so-
cietãþii pentru un mandat de patru ani,
începând cu 2022, conform raportului
emitentului publicat pe site-ul Bursei
de Valori Bucureºti (BVB).

Demersul vine în condiþiile în care,
compania listatã în piaþa AeRO în luna
mai a acestui an are în prezent un ad-
ministrator unic, în persoana lui
Nicuºor ªerban.

Conform votului acþionarilor de
ieri, începând de anul viitor, board-ul
Agroserv Mãriuþa va fi compus din
Miºu Negriþoiu, fostul preºedinte al
Autoritãþii de Supraveghere Finan-
ciarã (ASF), Cornel Dãnilã ºi

Nicuºor ªerban.
Vasile Cristian Bogdan nu a pri-

mit suficiente voturi pentru un loc
în Consiliul de Administraþie al
producãtorului de lactate. De ase-
menea, a fost aprobatã realizarea
unei operaþiuni de majorare de ca-
pital cu alocare de acþiuni gratuite,
compania urmând sã foloseascã
suma de 0,86 milioane de lei, pro-
venitã din profitul nerepartizat al
anilor trecuþi, pentru majorarea
capitalului emitentului, prin alo-
carea gratuitã a 8,65 milioane de
acþiuni noi, fiecãrui investitor
urmând sã-i revinã cinci acþiuni la
una deþinutã.

ANDREI IACOMI

(continuare în pagina 3)

Perspective sumbre
pentru economia
Afganistanului
lÞara este dependentã de ajutorul din exteriorlSUA au
îngheþat active de 9,5 miliarde de dolari ale bãncii centrale afgane

P
erspectivele economice ale
Afganistanului sunt sumbre, în
condiþiile în care asistenþa fi-
nanciarã viitoare pentru acea-

stã þarã se aflã sub semnul întrebãrii
dupã ce talibanii au revenit recent la
putere.

Cu numai câteva luni înainte sã
preia talibanii puterea, Banca Mon-
dialã prezenta o imagine îngrijorãto-
are a Afganistanului - þarã care are
resurse minerale substanþiale, dar
care nu pot fi exploatate din cauza
situaþiei politice.

Dependenþa þãrii de ajutor este
majorã. În 2019, cifrele Bãncii Mon-
diale arãtau cã ajutorul pentru dez-
voltarea Afganistanului a fost echi-
valent cu 22% din venitul naþional
brut (care nu este acelaºi cu PIB-ul,
dar aproape de acesta).

Cifra este ridicatã, dar a scãzut
mult, de la 49% în 2009.

În noile condiþii, ministrul german

de Externe, Heike Maas, a declarat
deja, sãptãmâna trecutã, citat de po-
stul de radio ZDF: ”Nu vom acorda
nici un cent dacã talibanii vor prelua
puterea ºi vor introduce legea
Sharia”.

Alþi donatori au informat cã vor
urmãri cu atenþie evoluþiile din Afga-
nistan, ca sã ia o decizie.

Investiþiile strãine - foarte
mici, din cauza corupþiei

Problemele severe legate de co-
rupþia din þarã au împiedicat reali-
zarea de investiþii strãine în Afga-
nistan, conform BBC.

Potrivit datelor Organizaþiei Na-
þiunilor Unite, în ultimii doi ani nu au
existat anunþuri de noi investiþii
”greenfield” în þarã, iar din 2014 au
fost realizate doar patru, în total.

A.V.

(continuare în pagina 12)

Trei cãpuºe uriaºe
se înfruptã din

bursa româneascã
A

cest desen este o ”dedi-
caþie” pentru cei mai
mari cãpuºari ai pieþei de
capital româneºti. Este
vorba de Bogdan Drã-
goi, preºedintele
CA ºi directorul

general al SIF Banat-Criºana
(SIF1), Najib El Lakis, con-
damnat penal pentru delapida-
rea SIF1, care de foarte mulþi
ani este consilierul domnului
Drãgoi, ºi nu în ultimul rând
Bogdan Juravle, ºeful Swiss Capital,
o companie pur româneascã, dar cu
nume elveþian.

Compania lui Bogdan Juravle a
primit foarte mulþi bani (banii SIF
Banat-Criºana ºi SIF Muntenia) de
la primii doi, ca sã cumpere ºi sã de-
þinã pasiv acþiuni la SIF-uri ºi sã vo-
teze în favoarea binomului La-
kis-Drãgoi la adunãrile generale.
Aflaþi într-un parteneriat perfid,
aceste personaje au ajuns sã stãp-
âneascã trei din cele mai mari socie-
tãþi cotate la Bucureºti; SIF Ba-
nat-Criºana, SIF Muntenia ºi SIF
Oltenia - ºi prin ele sã controleze sau
sã influenþeze multe alte companii

unde cele trei SIF-uri au deþineri im-
portante, inclusiv Bursa de Valori
Bucureºti (BVB).

Apoi, beneficiind de sprijinul con-
ducerii Autoritãþii de Supraveghere

Financiarã (ASF), cei trei au
ajuns prin cãpuºare sã devinã
cei mai puternici jucãtori din
piaþa de capital româneascã.
În consecinþã, participanþii de
bunã credinþã ai bursei au par-
te nu numai de concurenþã ne-
loialã, dar ºi de o plecare sem-

nificativã a capitalului din piaþa
transparentã ºi liberã.

Conducerea ASF, prin sprijinirea
cãpuºãrii bursei româneºti, a fãcut
enorm de mult rãu pieþei de capital.
Cazul Active Dinamic se poate con-
sidera unul dovedit de cãpuºare pen-
tru cã la peste patru luni dupã ce a
fost dezvãluit de subsemnatul, comi-
sionul de cãpuºare în sfârºit a fost re-
dus, astfel ºi recunoaºterea tacitã a
faptului cã banii plãtiþi de la SIF4 cã-
tre Swiss Capital n-au avut niciun fel
de justificare economicã. Oare SIF4
va putea recupera milioanele de euro
care s-au plãtit complet degeaba cã-
tre Swiss Capital? Sau aceºti bani ar

trebui recuperaþi de la SAI Munte-
nia, administratorul SIF4 (o societa-
te deþinutã de SIF1 care este contro-
latã de domnii Lakis ºi Drãgoi)? Sper
sã gãsim în curând rãspunsul la
aceste întrebãri.

De aproape ºapte ani, pânã acum
câteva zile, Swiss Capital a avut un
comision de administrare la fondul
Active Dinamic (prin care încasea-
zã în continuare bani de la SIF4) de
12,55% anual. Cred cã este un comi-
sion record mondial pentru astfel de
fonduri. Cei de la Swiss Capital,
dupã ce au aflat cã împreunã cu alþi
investitori am ajuns la 5% din capi-
t a lu l SIF4 , au redus n ive lu l
cãpuºãrii de la Active Dinamic la
3,6% anual. Acest comision nejusti-
ficat de 3,6% este în continuare tot o
schemã de cãpuºare, dar nu mai re-
prezintã un comision de record
mondial. Am calculat într-un articol
anterior cã fãrã cãpuºare, Swiss Ca-
pital ar fi avut, în anii de parteneriat
cu domnul Lakis ºi angajaþii lui (pe-
ste un deceniu) pierderi operaþiona-
le substanþiale.

Ca semn de ”apreciere”, piaþa de
capital româneascã le mai oferã celor

trei ºi un record mondial la discount.
Este vorba de 60% pentru acþiunea
SIF1. Mai precis, cãpuºarea este in-
clusã în preþul acþiunii SIF1. Chiar
dacã ASF se face cã nu vede, de fapt,
toatã bursa înþelege cã SIF Ba-
nat-Criºana este sifonatã de cãtre
conducere.

Aceste recorduri mondiale sunt
emblematice pentru cele trei perso-
naje, pentru ”transparenþã ºi corec-
titudine” faþã de activele pe care le
stãpânesc fãrã sã fi primit vreodatã
acordul/votul proprietarilor. Dom-
nul consilier Najib El Lakis are ºi o
condamnare, cu suspendare, care îi
legitimeazã ”calitãþile”. Dar dum-
nealui î l consil iazã intens pe
preºedintele ucenic Bogdan Drã-
goi!

P.S. Eu nu am certitudinea cã cele
douã recorduri sunt chiar mondiale,
dar oriunde am cãutat n-am putut sã
gãsesc fie un fond cu comision de ad-
ministrare de 12,55% pe an fie un
fond cu discount de 60% faþã de acti-
ve. În Europa sau SUA, în orice caz,
nu existã aºa ceva. Dacã cineva
gãseºte astfel de fonduri îl rog sã ne
spunã de ele. n

Bursa cãtre Autoritatea de Sifonare Financiarã (ASF): Nu

mai pot de cãpuºele astea. Rolul tãu nu este oare sã mã

pãzeºti de cãpuºe?

ASF: Nu sunt cãpuºe! Sunt partenerii mei în sifonare. Te

sifoneazã, cu respectarea regulilor, sã nu te îngraºi prea

mult. Primul sifonar se mai numeºte condamnatul

suspendat, pentru cã a primit o condamnare nedreaptã

sã te sifoneze în stare de suspensie, ceea ce nu e

confortabil deloc. Al doilea este preºedintele ucenic

pentru cã este ucenicul suspendatului, în sifonare. Iar

ultimul, marele elveþian, este numit aºa pentru cã este

foarte mare ºi îºi spune elveþianul. Pe niciunul nu scrie

cãpuºã. Eu te feresc de cãpuºe. Cãpuºele sunt mici.

Acestea nu sunt cãpuºe, pentru cã, în primul rând, nu

sunt mici!

Douã cãpuºe mici vorbesc între ele:

Cãpuºa 1: Ce sexy sunt cãpuºele astea mari! Nu-mi vine

sã cred cã existã asemenea cãpuºe uriaºe, la vedere, fãrã

sã le striveascã nimeni.

Cãpuºa 2: Da… dar când cresc suficient de mari, ASF le

dã cãpuºelor nume dupã merit, le face partenerele sale ºi

le fereºte de reacþiile nervoase ale bursei.

FINAL DE INTERIMAT PENTRU FLORIN CÎÞU

Dan Vîlceanu, noul
ministru al Finanþelor
Publice
l Ludovic Orban, preºedintele PNL: “Din punctul meu de
vedere, existã riscuri cu privire la aceastã desemnare, de
aceea am votat împotrivã”

D
eputatul liberal Dan Vîlceanu
este noul ministru al Finanþe-
lor Publice, funcþie rãmasã va-
cantã în urma revocãrii, în 8

iunie, de cãtre premierul Florin Cîþu a
fostului ministru Alexandru Nazare.

Dan Vîlceanu a fost propus, ieri,
Biroului Politic Naþional al PNL de
cãtre prim-ministrul Florin Cîþu, al
cãrui interimat în fruntea Finanþelor
urma sã înceteze în 23 august. Cu 47
de voturi pentru ºi unul împotrivã
(Ludovic Orban), propunerea pre-
mierului a fost aprobatã de liderii li-
berali, iar Florin Cîþu a înaintat-o

preºedintelui Klaus Iohannis care a
emis decretul prezidenþial de numire
a lui Dan Vîlceanu în funcþia de mi-
nistru al Finanþelor Publice.

Dan Vîlceanu a declarat dupã
ºedinþa Biroului Politic al PNL: "În
primul rând, aº vrea sã-i mulþumesc
premierului pentru susþinere ºi în al
doilea rând este onorant pentru mine
cã am primit votul colegilor. Este o
încredere pe care mi-o acordã ºi o
încredere pentru care mã simt obli-
gat".

G.M.
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