
12 pagini

n JO BEIJING / Sport ºi drepturile omului
PAGINA 10

n Risipã - coºul de gunoi înghite 20% din alimente
PAGINA 10

n Târg cu antichitãþi þãrãneºti PAGINA10

n OPINII / Guvernul se gândeºte
sã plafoneze preþurile
mai mult la producãtori decât
la furnizori

PAGINA 9

5 lei
n DUPÃ PRIMELE OPT LUNI DIN AN / Datoria

publicã a României rãmâne sub pragul de
50% din PIB PAGINA 4
n DAN SUCIU, BNR: “O componentã minimalã

din indicele de inflaþie de 6,3% este sub
influenþa dobânzii de politicã monetarã”

PAGINA 8

n COLLIERS: 2021 - unul dintre
cei mai buni ani pentru piaþa
terenurilor, de la recesiunea din
2008 PAGINA 11

n Volvo vrea sã obþinã 2,9 miliarde de
dolari din listarea la Stockholm

PAGINA 12

Marþi, 19 octombrie 2021, nr. 202 (6982), anul XXXI

GRAM AUR = 241,9692 RON FRANC ELVEÞIAN = 4,6125 RON EURO = 4,9481 RON DOLAR = 4,2724 RON

Concentrarea
economicã ºi preluarea
abuzivã a SIF Oltenia,

cercetate de
Consiliul Concurenþei

C
onsiliul Concurenþei efec-
tueazã verificãri cu privi-
re la concentrarea econo-
micã ilegalã ºi preluarea
abuzivã a SIF Oltenia,
aspecte reclamate de fost
conducere a societãþii de
investiþii financiare într-o

plângere depusã în 6 ianuarie 2020 ºi
pentru care s-au solicitat primele clari-
ficãri în 23 iulie 2020.

Deºi au trecut aproape 15 luni de la
ultima informare primitã de petenþi,
conform unui rãspuns la o solicitare
formulatã de ziarul BURSA, Consiliu-
lui Concurenþei aratã cã aspectele
semnalate de fosta conducere a SIF
Oltenia sunt încã analizate de angajaþii
instituþie publice.

“Consiliul Concurenþei a primit o
sesizare de la fosta conducere a SIF
Oltenia SA. având subiectul menþionat
de dumneavoastrã ºi a demarat o anali-
zã a aspectelor semnalate. Având în
vedere volumul mare al datelor ºi in-
formaþiilor ce trebuie analizate, pre-
cum ºi întârzierile înregistrate în obþi-
nerea datelor din partea entitãþilor im-
plicate, analiza este în derulare”, se
aratã în rãspunsul primit de la Consi-
liul Concurenþei la finalul sãptãmânii
trecute.

În plângerea înregistratã în 6 ianua-
rie 2020 de fosta conducere a Societã-
þii de Investiþii Financiare Oltenia SA
se solicita constatarea de cãtre Consi-
liul Concurenþei a faptului cã Autorita-
tea pentru Supraveghere Financiarã,
SIF Banat-Criºana SA, SIF Muntenia
SA ºi fondurile de investiþii Active
Plus, Active Dinamic, Certinvest
Acþiuni, Certinvest XT Index, Bet-Fi
Index Invest, Star Value, Star Focus,
Star Next, Multicapital Invest, Optim
Invest, Prosper Invest, Roumanian
Strategy Fund AA ºi Opus Chartered
Issuances SA se fac vinovate de încãl-
carea dispoziþiilor articolul 5 aliniat 1
litera b, articolului 8 aliniat 1 litera b ºi
articolului 13 aliniat 1 ºi aliniat 6 din
legea concurenþei.

Autorii plângerii considerã cã prin
acþiunea de preluare abuzivã a condu-
cerii SIF Oltenia de cãtre SIF Ba-
nat-Criºana, SIF Muntenia ºi fondurile
de investiþii controlate de cele douã SIF
din patrimoniul grupãrii Drãgoi-Lakis
s-a urmãrit, pe de o parte deþinerea une-
ia dintre puþinele societãþi de investiþii
financiare care mai plãtea dividende
acþionarilor prin prisma profitului înre-
gistrat în ultimii ani ºi stoparea investi-
þiilor fãcute de fosta conducere pentru
creºterea ratei profitului, iar pe de altã
parte realizarea unei concentrãri econo-
mice în acelaºi domeniu de activitate,
concentrare care ar fi trebuit sã fie noti-
ficatã, în prealabil, spre aprobare Con-
siliului Concurenþei.

În motivarea plângerii se aratã cã
“dat fiind obiectul de activitate, modul
de constituire al portofoliului al ace-
stor societãþi de investiþii financiare,
puterea financiarã a acestora ºi nu în
ultimul rând zona geograficã în care
acestea acþioneazã, este fãrã tãgadã
faptul cã acestea acþioneazã în aceeaºi
piaþã relevantã, (...) fiind deci societãþi
concurente”.

Comitetul Investiþional,
gãselniþa grupului
Drãgoi-Lakis pentru
impunerea voinþei sale în
managementul SIF
Oltenia

De aceea, conform autorilor docu-
mentului citat grupul care controleazã
SIF Banat-Criºana, SIF Muntenia ºi
fondurile enumerate mai sus – care
împreunã deþineau la data formulãrii
plângerii 29,558% din capitalul social
cu drept de vot al SIF Oltenia SA - a
pus la cale înlãturarea concurenþei SIF
Oltenia prin manevre care au dus la
preluarea abuzivã a conducerii respec-
tivei societãþi, primul demers în acest
sens fiind solicitarea din 13 martie
2019 a celor douã SIF-uri controlate
de Bogdan Drãgoi ºi Najib el Lakis de
convocare a unei Adunãri Generale
Extraordinare a Acþionarilor pentru
modificarea Actului Constitutiv al SIF
Oltenia SA.

Una dintre modificãrile cerute de
SIF Banat-Criºana ºi SIF Muntenia se
referea la stabilirea de cãtre Consiliul
de Administraþie (CA) a unui Comitet
Investiþional, constituit din membrii
conducerii superioare ºi trei angajaþi ai
societãþii, numirea ºi revocarea mem-
brilor acestui comitet urmând a fi fãcute
cu votul majoritãþii membrilor CA.

Cele douã SIF-uri mai arãtau cã vii-
torul Comitet Investiþional va aproba
sau respinge propunerile directorului
general sau directorului general ad-

junct al SIF Oltenia de încheiere a ac-
telor de dobândire ori de înstrãinare a
unor bunuri aflate în patrimoniul so-
cietãþii, inclusiv valori mobiliare sau
alte instrumente financiare, a cãror va-
loare depãºeºte, individual sau cumu-
lat, atunci când sunt legate între ele,
suma de 1 milion lei. Totodatã Comi-
tetul Investiþional urma sã îndeplinea-
scã orice alte atribuþii stabilite de Con-
siliul de Administraþie în domeniul in-
vestiþiilor, precum ºi cu privire la de-
sfãºurarea de investigaþii referitoare la
modul de executare a strategiei
investiþionale aprobate de CA.

Mai mult, conform aceleeaºi pro-
puneri de modificare a actului consti-
tutiv al SIF Oltenia se arãta cã directo-
rul general ºi directorul general ad-
junct nu vor putea încheia, fãrã apro-
barea prealabilã a Comitetului Investi-
þional acte de dobândire ori înstrãinare
a unor bunuri a cãror valoare depãºeºte
1 milion lei ºi cã respectivii angajaþi nu
vor putea încheia fãrã aprobarea prea-
labilã a Consiliului de Administraþie
astfel de acte pentru bunuri a cãror va-
loare depãºeºte, individual sau cumu-
lat, 5 milioane lei.

ASF, rãspunsuri diferite în
trei zile

Referitor la aceste aspecte, fosta
conducere a SIF Oltenia a informat
ASF, Autoritatea stabilind la 17 aprilie
2019, într-un prim rãspuns, cã „actul
constitutiv nu poate fi modificat în
sensul în care Comitetul Investiþional

are ca atribuþii respingerea/aprobarea
propunerilor conducerii superioare în
ceea ce priveºte deciziile privind
politica generalã de investiþii în cadrul
societãþii”.

Cu toate acestea, douã zile mai
târziu, ASF revine ºi aratã cã rãspunsul
iniþial nu vizeazã “propunerea acþio-
narilor de completare a actului consti-
tutiv al SIF Oltenia SAîn sensul înfiin-
þãrii unui Comitet Investiþional de cã-
tre Consiliul de Administraþie al
acestei societãþi”.

Cu toate acestea, amendamentele
propuse de gruparea condusã de Bog-
dan Drãgoi ºi Najib Lakis au fost apro-
bate în 9 mai 2019 de AGEA, iar fosta
conducere a SIF Oltenia afirmã cã
adoptarea modificãrilor respective a
fost posibilã deoarece SIF Ba-
nat-Criºana ºi SIF Muntenia au eludat
prevederile articolului 286 indice 1
aliniat 1 din legea 297/2004 a pieþei de
capital, acþionând în mod concertat cu
alte fonduri de investiþii ori societãþi
comerciale.

În documentul citat se aratã cã, ur-
mare a acþiunii concertate realizatã de
SIF Banat-Criºana ºi SIF Muntenia
împreunã cu fondurile care, conform
autorilor plângerii, sunt controlate de
gruparea Drãgoi-Lakis, a fost realizatã
în fapt ºi “o operaþiune de concentrare
economicã” pe care SIF-urile respecti-
ve „nu au notificat-o Consiliului Con-
curenþei”.

GHEORGHE IORGOVEANU

(continuare în pagina 9)

AISIF cere ca ASF sã
nu permitã conducerii
SIF1 sã se premieze
l Propunerea Asociaþiei este cea mai avantajoasã pentru
conducerea SIF Banat-Criºanal SIF-ul ºi-a rãscumpãrat
mai puþin de o treime din acþiuni din totalul propus prin
ultimul program, încheiat recent

A
larmatã cã persoanele din con-
ducerea SIF Banat-Criºana, în
frunte cu preºedintele Bogdan
Drãgoi, sunt pe cale sã îºi acor-

de o nouã premiere, Asociaþia Investi-
torilor la SIF-uri (AISIF) a cerut Au-
toritãþii de Supraveghere Financiarã
(ASF) sã nu permitã conducerii SIF1
ca, din cele 8,79 milioane de acþiuni
rãscumpãrate în operaþiunea de piaþã
încheiatã recent, sã îºi aloce gratuit
0,88 milioane de acþiuni, conform
unui comunicat de ieri al AISIF.

Cererea investitorilor vine în condi-
þiile în care, ultimul program de rã-
scumpãrare derulat de SIF Ba-
nat-Criºana, ce a cuprins de fapt trei
programe, a fost lansat pentru 30,88

milioane de acþiuni SIF1, din care 30
de milioane ar fi trebuit anulate, pentru
reducerea capitalului social, iar 0,88
milioane de titluri erau destinate con-
ducerii SIF1, conform unor hotãrâri
mai vechi ale acþionarilor societãþii de
investiþii financiare.

În ofertã, SIF-ul a oferit un preþ pe
acþiune de numai 2,7 lei, destul de
apropiat de cel din piaþã din momentul
lansãrii operaþiunii ºi cu mult sub pre-
þurile maxime aprobate de acþionari,
astel încât s-a rãscumpãrat mai puþin
de o treime din numãrul total al
acþiunilor celor trei programe.

ANDREI IACOMI

(continuare în pagina 9)

CREªTERI SOLIDE ÎN TRIMESTRUL AL TREILEA

Marile bãnci americane
au profituri peste aºteptãri

C
ele mai mari bãnci din SUA au
raportat, recent, profituri peste
aºteptãri pentru trimestrul al tre-
ilea din acest an, mult mai mari

decât în aceeaºi perioadã din anul an-
terior, rezultatele arãtând cã instituþii-
le financiare continuã sã se redreseze.

ªase dintre cei mai mari creditori
din Statele Unite - JPMorgan Chase &
Co., Bank of America Corp., Wells
Fargo & Co., Citigroup Inc., Morgan
Stanley ºi Goldman Sachs Group Inc. -
au înregistrat, în perioada iulie -sep-
tembrie 2021, profituri solide, lansând
totodatã estimãri optimiste privind
continuarea redresãrii economiei ame-
ricane, chiar dacã existã incertitudini
cu privire la rãspândirea coronavirusu-
lui (varianta Delta), inflaþia în creºtere
persistã, la fel ºi problemele din
lanþurile de aprovizionare.

“Dacã ne uitãm la situaþia economi-
cã, aceasta se îmbunãtãþeºte, oamenii
cheltuiesc mai mult, iar companiile
vor trebui sã înceapã sã investeascã”,
declarã, potrivit New York Times,
Paul Donofrio, directorul financiar al
Bank of America, adãugând: “Suntem
optimiºti cu privire la viitor”.

Profitul Bank of America
a crescut cu 58% în
trimestrul al treilea

Bank of America, a doua mare ban-
cã din SUA, a consemnat un profit de
7,7 miliarde de dolari în cele trei luni
încheiate în septembrie anul acesta,
clienþii sãi cheltuind mai mult cu car-
durile de credit ºi de debit. Câºtigul
este cu 58% mai mare faþã de trime-
strul al treilea din 2020, când bãncile
încã îºi constituiau provizioane solide
pentru pierderile din credite, în
contextul pandemiei.

Profitul pe acþiune a fost de 85 de
cenþi, în vreme ce analiºtii preconizau
71 de cenþi.

Veniturile Bank of America au
crescut cu 12% în perioada de rapor-
tare, la 22,87 miliarde de dolari. Re-
zultatele bãncii au fost susþinute de
eliberarea de rezerve în sumã de 1,1
miliarde de dolari. Veniturile nete
din dobânzi au crescut cu 10%, la
11,1 miliarde de dolari, depãºind
estimãrile, care erau de 10,6 miliarde
de dolari. (V.R.)

(continuare în pagina 12)

CRONICA ACADEMICIANULUI CÃTÃLIN ZAMFIR
LA CARTEA LUI FLORIN GEORGESCU:

“Analiza criticã a
tranziþiei româneºti: Ce
au fãcut economiºtii,
ce au fãcut sociologii”

C
artea lui Florin Georgescu “Ca-
pitalism ºi capitaliºti fãrã capi-
tal în România” a provocat doua
mari reacþii publicistice:

- prima, o amplã recenzie întreprin-
sã de Adrian Severin, pe care am pu-
blicat-o pe fluxul on line ºi am semna-
lat-o pe prima paginã a ziarului
BURSA din 12 octombrie;

- a doua, o cronicã sinteticã întocmi-
tã de academicianul Cãtãlin Zamfir,
apãruta în Revista Institutului pentru
Cercetarea Calitãþii Vieþii al Academiei
Române „România Socialã”, la 5 oc-
tombrie, pe care (cu toate acordurile
necesare) o publicãm în ziarul BURSA,
pentru ca perspectiva publicã asupra
cãrþii sã capete spaþialitate.

Citiþi “Analiza criticã a tranziþiei
româneºti: Ce au fãcut economiºtii, ce
au fãcut sociologii. Reflecþii pe margi-
nea unei cãrþi pe care o recomand cu
cãldurã” pe site-ul ziarului BURSA
(htps://www.bursa.ro/analiza-criti-
ca-a-tranzitiei-romanesti-ce-au-fa-
cut-economistii-ce-au-facut-sociolo-
gii-88765444). n

Consiliul Concurenþei, condus de Bogdan Chiriþoiu, ne-a transmis cã, având în vedere volumul
mare al datelor ºi informaþiilor ce trebuie analizate, precum ºi întârzierile înregistrate în
obþinerea informaþiilor din partea entitãþilor implicate, analiza este în derulare.


