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Nicu Marcu a secretizat
salariile pilelor ºi sinecuriºtilor
din ASF. Printre ei, ,,ginericã’’
Marius Robert Modan –
pe filiera Paul Stãnescu

(Episodul II)

A
m arãtat în episodul anterior cum
Nicu Marcu a secretizat venituri-
le obþinute la ASF de cãtre gene-
ralul SRI George Viorel Voine-

scu, 56 de ani, pensionar special, astfel
încât opinia publicã sã nu obser-
ve sumele de peste 6.000 de
euro lunar tranferate din contri-
buþiile asiguraþilor, investitori-
lor pe piaþa de capital ºi viitori-
lor pensionari cãtre fostul mem-
bru al Unitãþii Securitãþii ,,F’’
de dinainte de 1989 – anti
NATO.

George Voinescu nu este sin-
gurul sinecurist. Un alt exemplu este al
ginerelui baronului Roºu Paul Stãnescu,
Marius Robert Modan. Despre “gineri-
cã” plimbat prin sinecurile puterii (indi-
ferent PSD-PNLetc.) am scris în premie-
rã încã din aprilie 2021 ºi am arãtat cã a

fost promovat de Nicu Marcu, prin dele-
gare ºi pe bani mai mulþi, ca ºef de servi-
ciu în ASF.

Potrivit declaraþiei de avere, ginerele
lui Paul Stãnescu a reuºit sã “topeascã”

200.000 de euro în mai puþin de
un an. Banii cash de la nuntã nu
apar în niciun cont.

În 2019, înainte de promo-
vare ºi înainte de secretizarea
din 2021 a declaraþiilor de ave-
re, ginerele lui Paul Stãnescu
câºtiga de la noua sinecurã
ASF, 14.000 de lei pe lunã net.
E drept cã el uitase sã treacã în

declaraþia de avere veniturile soþiei, in-
clusiv cei 347.200 de lei ºi 148.160
euro - peste 200.000 de euro, primiþi ca
dar de nuntã dupã ce a luat-o pe fiica lui
Paul Stãnescu.

(continuare în pagina 9)
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ONE United –
vot multiplu

A
m tot aºteptat sã scrie ci-
neva ceva despre nebunia
cu votul multiplu la ONE
United Properties (ONE)
ºi nimic! Fondatorii ace-
stei companii ºi-au droit ºi
ei acþiuni cu vot multiplu,

aºa cum se practicã la multe companii
de tehnologie în SUA. Dar nu le-a ieºit!

Registrul Comerþului
le-a respins cererea,
iar ulterior Curtea de
Apel Bucureºti le-a
respins contestaþia.
Însã ASF, imediat ce
a primit prospectul fi-
nal de la ONE, l-a

aprobat, cu toate cã era specificatã in-
tenþia fondatorilor sã-ºi ofere cinci
voturi la fiecare acþiune. ASF a apro-
bat prospectul ONE la o zi dupã ce
l-a primit. Un timp record! În mod
normal, conducerea ASF nici n-ar fi
avut timpul necesar sã studieze ºi sã
evalueze întregul text din prospectul
de listare.

Ceea ce a aprobat ASF este o nebunie
ºi asta din mai multe motive:

1) Legislaþia Româneascã nu preve-
de nimic despre votul multiplu în ca-
zul acþiunilor. Aceastã clasã de acþiuni
pur ºi simplu nu este prevãzutã de lege
ºi nu existã niciun fel de reglementãri
în acest sens pentru protejarea investi-
torilor.

2) ASF aprobã un lucru fãrã sã aibã
acoperire legalã.

În acest moment, dacã la urmãtoarea
tentativã, intenþia fondatorilor compa-
niei ONE de a avea acþiuni cu vot multi-
plu trece de Registrul Comerþului, s-ar
deschide cutia pandorei pentru piaþa de
capital româneascã. ªi ar fi foarte com-
plicat de închis!

Dar sã presupunem cã fondatorii
ONE sunt de bunã credinþã ºi pe placul
conducerii ASF. Având în vedere viteza

cu care ASF s-a ocupat de prospect, pre-
supunerea este rezonabilã. Nu ºtim însã
ce se va întâmpla în viitor când, din ce în
ce mai mulþi fondatori sau acþionari ma-
joritari, vor decide sã-ºi aroge vot multi-
plu la acþiunile deþinute.

Haideþi sã mai presupunem cã un ac-
þionar majoritar la o altã companie orga-
nizeazã o AGEA ºi propune ca pentru
10% din capitalul pe care îl deþine sã dea
5 voturi pe acþiune! Ce s-ar putea
întâmpla dacã acel acþionar majoritar

n-ar fi tocmai de bunã credinþã? N-ar
putea, de exemplu, cu numai 10% din
capital, sã voteze ca sã-ºi dea bonusuri
complet nejustificate? Adicã fostul ac-
þionar majoritar poate sã rãmânã ºi cu
banii, cã ºi-a vândut majoritatea acþiuni-
lor în piaþã, dar ºi cu toate beneficiile pe
care i le-ar aduce ºefia unei companii
mari! Sau cum ar spune un proverb en-
glezesc: sã-þi mãnânci tortul, dar sã ºi
rãmâi cu el.

(continuare în pagina 4)
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4000 de pacienþi spitalizaþi, în
urma infectãrii cu tulpina Delta

A
proape 4000 de pacienþi spitali-
zaþi la finalul lunii septembrie în
urma infectãrii cu tulpina Delta
reprezintã cel mai pesimist sce-

nariu al autoritãþilor de la Bucureºti pri-
vind valul patru al pandemiei de
Sars-Cov 2 în þara noastrã. Afirmaþia a
fost fãcutã, ieri, de Ioana Mihãilã, mini-
strul Sãnãtãþii, în cadrul unei conferinþe
de presã pe care a susþinut-o împreunã
cu secretarul de stat Raed Arafat, ºeful
Departamentului pentru Situaþii de
Urgenþã.

“Ultima raportare de la Institutul Na-
þional de Sãnãtate Publicã corecteazã de
fapt o raportare anterioarã ºi estimeazã
cã vârful s-ar putea sã fie la finalul lunii
septembrie, dar este o estimare. Ne pu-
tem aºtepta sã aparã modificãri faþã de
aceastã estimare, iar în scenariul cel mai
rãu posibil INSP apreciazã cã s-ar putea
sã ajungem la aproximativ 4.000 de pa-
cienþi spitalizaþi în perioadele de vârf
pandemic. Aceasta este scenariul cel mai
rãu posibil”, a declarat Ioana Mihãilã.

Domnia sa a precizat cã pandemia cu
varianta Delta afecteazã într-o mãsurã
mai mare tinerii ºi copiii ºi cã, de aceea, a
solicitat sã fie mãrit numãrul de paturi de
la ATI destinate acestora, precum ºi nu-

mãrul de paturi pentru îngrijire.
“Acum avem 340 paturi ATI adulþi,

iar DSP-urile au raportat cã pot pune la
dispoziþie un numãr maxim de 110 paturi
ATI copii ºi pot creºte numãrul de paturi
de îngrijire copii pânã la 1600. Copiii pot
fi trataþi ºi în secþiile de adulþi”, a spus
ministrul sãnãtãþii.

Întrebatã dacã, în aceste condiþii, ia în
calcul ca la un moment dat vaccinarea sã
fie obligatorie în þara noastrã, Ioana Mi-
hãilã a spus:

“În acest moment nu se discutã despre
vaccinarea obligatorie, dar sperãm totuºi
cã oamenii care acum refuzã sã se vacci-
neze sã fie conºtienþi de importanþa vac-
cinãrii ºi sã aleagã aceastã variantã ºi nu
aceea a internãrii în spital pe o secþie de
Terapie Intensivã infectaþi cu Covid, a
lor sau a celor cu care vin în contact”.

Cu toate acestea, medicul epidemio-
log Valeriu Gheorghiþã, coordonatorul
campaniei naþionale de vaccinare
anti-Covid 19 a anunþat ieri cã autoritãþi-
le vor demara activitãþile de vaccinare în
unitãþile ºcolare, odatã cu deschiderea
anului ºcolar.

I.GHE.

(continuare în pagina 3)
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Consumul conºtient ºi accesul
digital - principalele cerinþe ale
tinerilor, pentru viitor
l 88,9% dintre tineri cred cã accesul digital ar trebui sã fie un
drept fundamentall 38,4% considerã cã cel mai mare dezavantaj
al social media este dezinformarea ºi rãspândirea de ºtiri false

C
erinþele Generaþiei Y (milenialii)
ºi Generaþiei Z de la viitor au stat,
în ultimul an, în atenþia comunitã-
þii Global Shapers din cadrul Fo-

rumului Economic Mondial (WEF),
drept pentru care aceasta a organizat
dialoguri ºi sondaje care au adus în aten-
þie aspectele pe care tinerii le considerã
drept cele mai presante pentru societate,
guverne ºi afaceri.

Recent, la cea de-a zecea aniversare a
Global Shapers, comunitatea a publicat
analiza “Davos Labs: Youth Recovery
Plan” - o serie de recomandãri pentru
zece probleme esenþiale, care urmãresc
sã ajute factorii de decizie în integrarea
vocilor generaþiei urmãtoare.

Planul de redresare al tinerilor are,
aºadar, zece piloni ºi susþine urmãtoarele
schimbãri pentru viitor:

1. Consum conºtient

Ratele actuale de consum global nece-
sitã resurse de aproximativ 1,6 ori mai

mari decât cele de care dispune
Pâmântul, potrivit analizei.

“În acest ritm, riscãm sã epuizãm si-
stemele de susþinere a vieþii planetei care
ne oferã apã proaspãtã, alimente hrãnito-
are ºi aer curat”, spune Bianca Goebel,
reprezentant al Melbourne Global Sha-
pers Hub, Australia. În acest context, ti-
nerii vor urmãtoarele: stimularea consu-
mului durabil ºi penalizarea producþiei
care nu este conformã; responsabilitatea
corporativã ºi recompensarea executivi-
lor pentru respectarea obiectivelor speci-
fice de guvernanþã de mediu, socialã ºi
corporativã (ESG); investitorii sã cola-
boreze cu grupuri de consumatori pentru
transformarea modului în care opereazã
marile afaceri; toate pãrþile interesate sã
ia mãsuri urgente pentru protejarea
naturii ºi a producþiei viitoare de
alimente.

A.V.

(continuare în pagina 12)
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Hocus-pocus cu acþiunile ONE United
La viitoarea AGA Extraordinarã a companei din 10 sep-

tembrie, cei doi acþionari care controleazã societatea cu
29,73% din acþiuni fiecare (Victor Cãpitanu ºi Andrei Diaco-
nescu) ar dori aprobarea unor mãsuri care le-ar permite sã ia
decizii cu pachete mult mai mici de acþiuni.

Mai exact, e vorba de transferul acþiunilor deþinute de fie-
care cãtre niºte vehicule de investiþii controlate tot de ei, iar
apoi conversia unui pachet de 22,74% din acþiuni (câte
11,37% pentru fiecare) în acþiuni de clasa B care dau dreptul
la vot multiplu (5 voturi la o acþiune).

De fapt, propunerea este fãcutã de unul dintre actionari
(Victor Cãpitanu), dar cum mãsurile dorite îl implicã ºi pe ce-
lãlalt partener care are un cuvânt greu de spus ºi în AGAE, e
greu de presupus cã nu s-au consultat înainte.

Care ar fi efectul aprobãrii de cãtre AGAE a propunerii
vizând instituirea unei clase de acþiuni cu vot multiplu? Cei

doi acþionari, prin firmele lor (Vinci VER Holding SRL aflatã
în proprietatea lui Victor Cãpitanu ºi OA Liviu Holding
Invest SRLdeþinutã de Andrei Diaconescu), ar putea controla
cu numai 22% din acþiuni compania ONE United, fiind liberi
sã îºi vândã restul deþinerilor fãrã ca asta sã afecteze acest
control.

Mai mult, nimic nu îi împiedicã sã vândã apoi ºi din acþiu-
nile deþinute la cele douã vehicole investiþionale dacã ei pot
controla deciziile la nivelul acestora având pachetele majori-
tare la Vinci VER Holding ºi OA Liviu Holding. Cu alte cu-
vinte, cei doi acþionari care controleazã în prezent compania
ONE United din postura de majoritari ar dori sã îºi pãstreze
dreptul de control ºi din cea de minoritari.

CRISTIAN DOGARU

(continuare în pagina 4)

BEN

MADADI


