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AISIF îi acuzã pe Buicã
ºi Drãgoi de delapidarea
patrimoniului SIF Muntenia
lAsociaþia a depus plângere penalã împotriva celor doil SAI Muntenia Invest,
administratorul SIF Muntenia, nu a rãspuns solicitãrii noastre, pânã la închiderea ediþiei

B
ogdan Drãgoi, preºedin-
tele ºi directorul general
la SIF Banat Criºana
(SIF1) ºi Nicuºor Buicã,
directorul general al SAI
Muntenia Invest, admini-
stratorul SIF Muntenia

(SIF4), sunt acuzaþi de delapidarea pa-
trimoniului SIF Muntenia, conform
plângerii penale pe care Asociaþia
Investitorilor la SIF-uri (AISIF) a îna-
intat-o, la începutul acestei sãptãmâni,
organelor de cercetare penalã.

Conform AISIF, ce este condusã de
preºedintele Florian Munteanu ºi de di-

rectorul executiv Marius Pop, delapida-
rea patrimoniului societãþii de investiþii
financiare s-a fãcut prin plata mai mul-
tor comisioane, fãrã raþiune economicã
cãtre anumite SAI-uri, cu scopul real de
a cumpãra acþiuni proprii ale SIF4 pen-
tru a fi utilizate la vot în adunãrile gene-
rale.

Demersul vine în condiþiile în care ac-
þionariatul SIF Muntenia este populat cu
diferite fonduri de investiþii, finanþate în
diferite proporþii de cele douã SIF-uri,
chiar ºi integral, iar administratorii fon-
durilor cumpãrã, între altele, acþiuni
SIF4.

12,55% pe an - comisionul
de administrare încasat de
Swiss Capital pentru fondul
Active Dinamic, din banii
SIF Muntenia

Celebru este cazul Active Dinamic,
administrat de SAI Swiss Capital, fond la
care SIF Muntenia avea, la finele anului
trecut, 95% din totalul titlurilor de parti-
cipare. Fondul, care deþinea ºi deþine ac-
þiuni SIF4, cumpãrate cu banii proveniþi
de la SIF Muntenia, avea un comision de
administrare de 12,5% pe an, iar con-

form unui articol publicat în Ziarul
BURSA în data de 23 martie a acestui an
de Ben Madadi, cel mai mare investitor
persoanã fizicã a SIF Muntenia, comi-
sionul însemna atunci 1,87 milioane de
lei pe an, bani plãtiþi de SIF cãtre Swiss
Capital. În ultimii zece ani, fondul a avut
un randament total cam de -60%, cauzat
în principal de comisionul de
administrare, spunea investitorul, care se
baza pe date din rapoartele Active
Dinamic.

ANDREI IACOMI

(continuare în pagina 4)

ÎN TIMP CE ASF STÃ PE O BOMBÃ CU CEAS

Preþurile RCA au crescut
masiv la asigurãtori
l Radu Soviani cere demiterea Consiliului ASF ºi
sesizarea Parchetului

Î
n timp ce Autoritatea de Supraveghe-
re Financiarã (ASF) “supraveghea-
zã”, cu “atenþie ºi îngrijorare”, ceea
ce pare a fi un iminent faliment la

City Insurance, asigurãtorii au crescut
semnificativ preþurile RCA în ultimele
zece zile, dupã cum aratã o analizã reali-
zatã de hotnews.ro. Majorãrile de preþuri
vin pe fondul problemelor mari în care
se aflã liderul pieþei RCA, City Insuran-
ce, companie cu peste 3 milioane de
clienþi în România. Conducerea ASF nu
a luat o decizie în privinþa situaþiei de la
City Insurance nici în ºedinþa de ieri, în
ciuda faptului cã Daniel Apostol, purtã-
torul de cuvânt al ASF, anunþase marþi
cã va urma o ºedinþã în care se va lua o
decizie cu privire la procedura de fali-
ment în cazul companiei.

Datele brokerilor aratã cã Euroins, al
doilea mare asigurãtor RCA, cu preþuri la
fel de mici ca City, a majorat tarifele ºi cu
600 de lei în unele cazuri, iar alþi asigurã-
tori au urmat acelaºi trend. Problemele
grave în care se aflã liderul RCA, City
Insurance, au început sã se resimtã în
piaþã din ce în ce mai puternic în luna

septembrie, ºoferii cu daune care prezin-
tã poliþe RCA de la City fiind refuzaþi de
service-urile auto de teama falimentului
companiei. Acesta este contextul în care
principalii rivali ai City de pe piaþa RCA
au început sã majoreze semnificativ
preþurile poliþelor.

Trebuie notat cã brokerii în asigurãri
au un program comparativ în care intro-
duc datele clientului, ale maºinii, de când
trebuie sã intre în vigoare asigurarea RCA
ºi asigurãtorii le transmit apoi ofertele.

Brokerul care a furnizat datele a pre-
zentat cazul unui ºofer care a venit sã-ºi
asigure maºina - un Renault Laguna, fa-
bricat în 2005, cu o capacitate cilindricã
de 1870 cmc.

Ofertele transmise de asigurãtori în
data de 3 septembrie arãtau astfel:

1. Euroins, al doilea mare asigurãtor
RCA dupã City Insurance, avea cel mai
mic preþ pentru o asigurare RCA pe 6
luni: 418,6 lei. Pentru un RCApe 12 luni,
preþul creºtea la 813,94 de lei.

MIHAI GONGOROI

(continuare în pagina 8)

MINISTRUL ENERGIEI DIN OMAN AVERTIZEAZÃ:

Preþul þiþeiului - la 200 de
dolari barilul, dacã vor fi
oprite investiþiile în extracþie
l “Cea mai mare temere - «foametea» energeticã”l “Este
foarte uºor sã stai în zona ta de confort ºi sã vorbeºti despre
eficienþã, energie solarã ºi regenerabilã, uitând cã o treime
din populaþia lumii suferã de lipsa energiei”

P
reþul þiþeiului brut ar putea atinge
200 de dolari barilul dacã nu vor
mai fi realizate investiþii noi în
operaþiunile upstream (de extrac-

þie a petrolului ºi gazelor), pe termen
scurt, potrivit unui avertisment lansat re-
cent de ministrul Energiei ºi Mineralelor
din Oman, Mohammed al-Rumhy, ca
rãspuns la o evaluare fãcutã de Agenþia
Internaþionalã a Energiei (AIE) privind
atingerea emisiilor nete zero pânã în
2050, dar ºi la unele declaraþii ale oficia-
lilor acestei agenþii, cu care domnia sa
nu este de acord.

AIE estima, într-un raport din luna
mai, cã, într-un scenariu energetic nece-
sar pentru a pune lumea pe calea spre
emisii nete zero pânã în 2050, nu ar tre-
bui sã mai existe noi dezvoltãri de petrol

ºi gaze, iar cererea globalã de petrol se va
prãbuºi cu 75%.

“Cred cã este extrem de periculos sã
recomanzi sã nu mai investim în petrol
nou”, a declarat, conform conform S&P
Global Platts, Mohammed al-Rumhy,
adãugând: “Cea mai mare temere a mea
este cã, dacã oprim brusc investiþiile în
industria combustibililor fosili, va apã-
rea foametea energeticã, iar preþul ener-
giei va creºte. Cererea de petrol ºi gaze ar
putea scãdea, dar pe termen scurt am pu-
tea vedea un scenario cu un preþ de 100
sau 200 de dolari/baril, care, deºi pare fo-
arte atractiv astãzi pentru producãtori,
cred cã multora dintre noi, dacã nu tutu-
ror, nu ne-ar plãcea sã vedem cã se
întâmplã”. (A.V.)

(continuare în pagina 8)

Starea UE, între ambiþiile
Comisiei Europene
ºi efectele negative ale
pandemiei

R
ealizãrile din campania europe-
anã de vaccinare împotriva Co-
vid-19, mãsurile luate pentru
atingerea þintelor stabilite în

Green Deal, redresarea ºi rezilienþa prin
Next Generation EU, necesitatea adop-
tãrii unui Act European privind cipuri-
le, înfiinþarea unei Uniuni Europene a
Apãrãrii, crearea unui fond social cli-
matic ºi creºterea rolului la nivel global
al UE au constituit principalele teme
dezvoltate în discursul privind “Starea
Uniunii” pe care Ursula von der Leyen,
preºedintele Comisiei Europene, l-a su-
sþinut ieri în plenul Parlamentului Euro-
pean.

“Ne-am confruntat cu provocãri
care au creat fracturi inegale. E evident
cã anul viitor va fi un nou test de rezi-
stenþã (...) ºi ºtiu cã Europa va putea sã
treacã acest test. Tineretul din UE a pus
mai mult accent pe solidaritate, empa-
tie, responsabilitatea pe care o avem
faþã de planetã. Uniunea Europeanã va
fi mai puternicã dacã va semãna mai
mult cu generaþia viitoare, cu spiritul
acesteia. (...) O pandemie e un mara-
ton, nu un sprint. Un an trece încet în
era pandemiei. În urmã cu 12 luni, nu
ºtiam când sau dacã vom avea un vac-

cin eficient anticovid. Azi, Uniunea
Europeanã este lider mondial, peste
70% din populaþia adultã fiind vaccina-
tã. Am produs peste 700 milioane doze
de vaccin pentru europeni ºi am furni-
zat încã 700 milioane doze la restul lu-
mii, în 130 de þãri din afara UE. Team
Europe a investit un miliard euro pen-
tru producþia de vaccinuri pentru Afri-
ca, unde vom trimite 250 milioane de
doze ºi vom mai dona încã 200 milioa-
ne doze pânã la jumãtatea anului vii-
tor”, a spus Ursula von der Leyen.

Preºedintele Comisiei Europene a
menþionat cã sunt diferenþe îngrijorãtoa-
re în privinþa ratelor de vaccinare între
statele membre ale UE, dar cã sunt 1,8
miliarde de doze de vaccin securizate ºi
stocate pentru momentul în care va fi ne-
voie de doze de rapel.

De altfel, pentru a se asigura cã niciun
virus nu va mai transforma vreodatã o
epidemie localã într-o pandemie mon-
dialã, Comisia Europeanã va aloca noii
utoritãþi Europene pentru pregãtire ºi
rãspuns în caz de urgenþã sanitarã 50 mi-
liarde euro pânã în anul 2027.

GEORGE MARINESCU
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