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De ce nu participã preºedinþii
Chinei ºi Rusiei la Conferinþa ONU

privind Schimbãrile Climatice?

C
hina ºi Rusia nu
vor fi reprezenta-
te la cel mai înalt
nivel la Conferin-
þa ONU pentru
Schimbãrile Cli-
matice (COP26)
de la Glasgow.

Conducãtorii celor douã þãri au con-
siderat, probabil, cã trimiterea unor
oficiali de rang inferior implicã ºi o
amprentã de carbon mult redusã a de-
plasãrii pânã în Scoþia.

Mult mai probabilã este,
însã, realizarea faptului cã de-
plasarea este inutilã, deoarece
nu vor exista rezultate con-
crete, în special pe fondul ac-
tualei crize energetice, despre
care se pot spune multe, dar în
niciun caz cã are cauze exo-

gene, când este aºa de evidentã re-
sponsabilitatea politicilor guverna-
mentale.

Ceea ce se întâmplã acum pe pieþele
globale ale energiei este rezultatul unei

accelerãri nerealiste a tranziþiei cãtre
energia verde, care nu þine cont de re-
stricþiile dure impuse de legile fizicii.

Într-o analizã recentã, David Hay,
co-director de investiþii al companiei
de servicii financiare Evergreen Ga-
vekal, a comparat energia verde cu
“o bulã speculativã în aºteptãri nere-
aliste” ºi subliniazã decizia irespon-
sabilã a guvernelor de a “cheltui re-
surse pe care nu le au pentru obþine-
rea unei energii slab concentrate”.

(continuare în pagina 12)

LA AGEA DE LA JUMÃTATEA LUNII VIITOARE

Ben Madadi va încearca din nou sã îl
revoce pe administratorul SIF Muntenia
l SAI Muntenia Invest spune cã punctele privind distribuirea de dividende, revocarea administratorului
ºi numirea board-ului sunt de competenþa AGOA, nu AGEA l “Schimbarea formei de administrare
poate conduce la suspendarea activitãþii SIF-ului pentru o perioadã estimatã la cel puþin 18 luni”, se
mai spune în comunicatul SAI Muntenial Investitorul acuzã SAI Muntenia Invest de prejudicierea
SIF Muntenia

B
en Madadi, împreunã cu alþi investitori de retail vor
încerca, din nou, eliminarea SAI Muntenia Invest din
poziþia de administrator al SIF Muntenia (SIF4), la

adunarea extraordinarã a acþionarilor societãþii de investiþii
financiare de la jumãtatea lunii viitoare. SAI Muntenia a
completat ordinea de zi a AGEA din data de 15 noiembrie
cu solicitãrile investitorului pentru revocarea administrato-
rului SIF Muntenia, condus de Nicu Buicã, ºi alegerea unui
Consiliu de Administraþie format din cinci membri. Este de
altfel o cerere legitimã, în condiþiile în care, cu 6,13% din
societate, Ben Madadi este cel mai mare investitor al SIF
Muntenia, dar în prezent nu are niciun cuvânt de spus în
conducerea societãþii. De asemenea, Ben Madadi a solicitat
distribuirea ca dividende a sumei de 350 milioane de lei,
inclusã în rezultatul reportat.

SAI Muntenia Invest: “Cererea de dividend
în cuantum de 350 milioane de lei
pericliteazã funcþionarea societãþii”

SAI Muntenia spune cã, potrivit prevederilor legale,
punctele referitoare la distribuirea de dividende, revoca-
rea administratorului SIF-ului ºi numirea membrilor
Consiliului de Administraþie sunt de competenþa adunã-
rii ordinare a acþionarilor, ºi doar punctul privind modifi-
carea Actului Constitutiv al societãþii þine de adunarea
extraordinarã. Conform comunicatului de ieri de la Bursa
de Valori Bucureºti, în aceste condiþii, SAI-ul a solicitat
un punct de vedere investitorului faþã de menþinerea ce-
rerii, care ºi-a pãstrat solicitarea în forma iniþialã.

ANDREI IACOMI
(continuare în pagina 9)

CORESPONDENÞÃ DIN UK

Povara fiscalã în Marea Britanie -
la cel mai ridicat nivel din ultimii
40 de ani

P
ovara fiscalã în Marea Britanie
este la cel mai ridicat nivel din
ultimii 40 de ani, iar can-
celarul promite sã reducã

impozitele în bugetele viitoare.
În bugetul publicat zilele trecute
de Oficiul pentru Responsabili-
tatea Bugetarã (OBR), singura
schimbare majorã legatã de im-
pozite a fost creºterea cu 1,25%
a taxei naþionale pentru asigurare. ªi
aceasta a fost aplicatã dividendelor ca
o taxã suplimentarã pentru acea formã
de venit din investiþii.

Cea mai mare parte a discursului
cancelarului a constat în felicitarea
guvernului cã a reuºit sã obþinã rezul-
tate mai bune în timpul pandemiei,

conform cifrelor OBR, entitate inde-
pendentã creatã de Partidul Conser-

vator pentru a garanta cã cifre-
le, mai ales prognozele rapor-
tate Parlamentului, au fost
pregãtite de o entitate complet
independentã de guvernul
aflat la putere.

Mai jos este redat un rezu-
mat al discursului privind bu-

getul, care prezintã detaliile principa-
lelor segmente din buget. La fel ca ºi
în anul precedent, bugetul a fost unul
excepþional, întocmit în condiþii eco-
nomice unice. Pandemia a fost ca un
meteorit economic care a lovit finan-
þele economiei. Bugetul precedent
conþinea angajamente de cheltuieli

masive pentru protecþia populaþiei,
ceea ce a dus la creºterea împrumutu-
rilor cu 460 de miliarde de lire. Prin
ºomajul tehnic, li s-a plãtit angajaþilor
80% din salariile lor, pentru a împie-
dica firmele sã-i disponibilizeze.
Dupã cum se va vedea din cifrele de
mai jos, strategia a funcþionat.

Efectul pandemiei va afecta buge-
tele pânã în 2024, când guvernul ac-
tual va încerca sã fie reales. Sunt si-
gur cã vom vedea reduceri de taxe
înainte de alegeri.

Cancelarul actual, Rishi Sunak,
ocupã postul de mai puþin de doi ani,
deci ambele lui bugete se aflã într-o
situaþie de urgenþã.

(continuare în pagina 4)

“Dacã nu se recunoaºte

natura esenþialã a

combustibililor fosili, mãsurile

pentru prevenirea

schimbãrilor climatice vor

conduce la reacþii adverse

dure care vor împiedica tocmai

atingerea obiectivelor dorite”.

DAVID HAY,
EVERGREEN GAVEKAL

Complex de apartamente în Viena (Austria), realizat dupã proiectele arhitectului Hundertwasser.

CÃLIN
RECHEA

Companiile,
nepregãtite
pentru
atingerea
þintelor
climatice
l Claudiu Nãsui, fostul
ministru al Economiei:
“Viteza cu care ar trebui sã
atingem þintele climatice
trebuie sã fie compatibilã ºi
cu capacitatea economiei
naþionale de a suporta acest
proces de decarbonificare ºi
sã nu atenteze la bunãstarea
cetãþenilor”l Ovidiu
Demetrescu, expert în
energie: “Ne lipseºte resursa
umanã calificatã pentru
implementarea mãsurilor
care sã ducã la atingerea
þintelor climatice”

I
ntensificarea mãsurilor pentru
reducerea schimbãrilor cli-
matice - decizie ce va fi dez-
bãtutã începând de duminicã,

timp de o sãptãmânã, în cadrul
celei de a 26-a Conferinþe a pãrþi-
lor (COP26) la Convenþia Naþiu-
nilor Unite asupra schimbãrilor
climatice, eveniment ce va avea
loc la Glasgow - nu pare a fi agre-
atã de marile companii ce active-
azã în economia globalã.

GEORGE MARINESCU
(continuare în pagina 12)

AISIF
insistã ca
ASF sã-l
opreascã pe
Bogdan
Drãgoi sã se
premieze
nejustificat

A
sociaþ ia Invest i tori lor la
SIF-uri (AISIF) a trimis, la
data de 18.10.2021, Autoritãþii
de Supraveghere Financiarã

(ASF), o solicitare sã nu permitã con-
ducerii SIF Banat Criºana (SIF1) sã se
premieze cu 880.000 de acþiuni gratu-
ite, în condiþiile în care nu a îndeplinit
mandatul acþionarilor privind rãscum-
pãrarea de 30.000.000 acþiuni pentru
anulare.

În rãspunsul ASF nu se oferã o so-
luþie la problema invocatã. În
schimb, se face referire la convoca-
rea unei noi adunãri generale în care
acþionarii SIF1 urmeazã sã decidã
modalitatea distribuirii acþiunilor
gratuite.

AISIF îi informeazã pe investito-
rii SIF1 cã a trimis o nouã scrisoare
cãtre ASF în care solicitã sã ia mãsu-
rile necesare pentru a nu permite
domnului Bogdan Drãgoi, implicit
Consiliului de Administraþie al SIF1,
sã foloseascã voturile acþionarilor cu
care este în conflict de interese pen-
tru a se premia cu acþiuni gratuite,
rãscumpãrate cu banii tuturor
acþionarilor SIF1.

Redãm mai jos scrisoarea trimisã
de Asociaþia Investitorilor la SIF-uri,
Autor i tã þ i i de Supraveghere
Financiarã:

“Stimate domnule preºedinte
Marcu,
Stimatã doamna ªtefãnoiu,

Vã mulþumim pentru rãspunsul
dumneavoastrã la scrisoarea trimisã pe
18 octombrie 2021, în numele Asocia-
þiei Investitorilor la SIF-uri (AISIF).

Suntem nevoiþi sã completãm ce-
rerile din scrisoarea iniþialã cu o serie
de precizãri care demonstreazã un
conflict de interese pe care ASF nu îl
poate trece cu vederea în cazul SIF
Banat Criºana (SIF1). Deoarece con-
siderãm acest conflict de interese
drept unul dintre elementele mecani-
smului de corupþie din piaþa de capi-
tal româneascã, trimitem aceastã
scrisoare ºi cãtre Direcþia Naþionalã
Anticorupþie.

Precizaþi în rãspunsul dumneavo-
astrã cã domnul Bogdan Drãgoi,
preºedintele CA al SIF Banat
Criºana (SIF1), urmeazã sã supunã la
vot cele trei opþiuni unor “acþionari”.

(continuare în pagina 9)
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