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INTERVIU CU BEN MADADI, CEL MAI MARE INVESTITOR AL SIF MUNTENIA:

“SAI Muntenia a prejudiciat
investitorii SIF Muntenia
cu peste 220 milioane lei”
l “SAI Muntenia Invest are conflicte de interese foarte mari cu anumite SAI-uri, dar care nu se regãsesc în
Registrul Conflictelor de Interese, aºa cum cere Regulamenul UE nr. 231/2013"l “Am cerut Autoritãþii de
Supraveghere Financiarã sã nu permitã celor aflaþi în conflict de interese sã voteze la adunarea acþionarilor
SIF Muntenia, pentru cã este contrar legii”

Reporter: Sãptãmâna trecutã, SAI
Muntenia Invest a publicat raportul
întocmit de KPMG la solicitarea Asocia-
þiei Investitorilor la SIF-uri. Vã rog sã ne
spuneþi, mai în detaliu, de ce aþi cerut
acest raport ºi dacã sunteþi mulþumit de
cele publicate.

Ben Madadi: Având în vedere cã
avem peste 5% din capitalul social al SIF
Muntenia, împreunã cu alþi zece acþionari
ai SIF-ului am solicitat un raport de audit,
aºa cum ne permite legea. Voiam sã ve-
dem de ce s-au plasat peste 300 de milioa-
ne de lei din banii acþionarilor SIF Munte-
nia în niºte fonduri care, conform suspi-
ciunilor noastre, au menirea de a oferi vo-
turi în favoarea SAI Muntenia ºi nu de a
aduce beneficii tuturor acþionarilor. Din

punct de vedere legal, SAI Muntenia tre-
buie sã munceascã în folosul tuturor ac-
þionarilor, fãcând plasamente care sã adu-
cã profituri. Dar, suspiciunea noastrã a
fost cã intenþia SAI Muntenia nu a fost de
a obþine profit, ci voturi favorabile.

În raportul primit lipsesc foarte multe
elemente, pentru cã SAI Muntenia a re-
fuzat sã le furnizeze cãtre KPMG. Moti-
vul pentru care ei au refuzat este legat de
confidenþialitate - au o mulþime de lucru-
ri confidenþiale faþã de proprii acþionari.
Dar, cel mai grav lucru care se vede în ra-
port este cã, deºi SAI Muntenia are con-
flicte de interese foarte mari cu anumite
SAI-uri care administreazã niºte fonduri
ce au primit bani de la SIF Muntenia,
acestea nu se regãsesc în Registrul Con-

flictelor de Interese, aºa cum cere Regu-
lamenul UE nr. 231/2013. Conform Re-
gulamentului, SAI Muntenia ar fi trebuit
sã treacã în Registrul Conflictelor de
Interese faptul cã plãteºte un numãr mare
de SAI-uri care, cu banii SIF Muntenia
au cumpãrat acþiuni SIF Muntenia. Deci,
în ceea ce priveºte SIF Muntenia, SAI
Muntenia ºi aceste SAI-uri existã con-
flict de interese. Dar, raportul KPMG
aratã cã, Registrul Conflictelor de Intere-
se nu conþine aceste lucruri.

Reporter: Consideraþi cã existã
aspecte care s-a dorit sã nu fie aflate?

A CONSEMNAT
ANDREI IACOMI

(continuare în pagina 9)

SENTIX:

Cresc aºteptãrile
privind redresarea
economicã a zonei euro

I
ndicele aºteptãrilor privind activita-
tea economicã din zona euro a înre-
gistrat a primul avans lunar în no-
iembrie 2021, dupã cinci scãderi

consecutive, conform celui mai recent
raport de la Sentix GmbH.

Creºterea cu 5,3 puncte faþã
de luna precedentã, pânã la 13,3
puncte, a contribuit decisiv la
creºterea neaºteptatã a indicelui
agregat al situaþiei economice,
pânã la 18,3 puncte, de la 16,9
puncte în luna precedentã (vezi
graficul).

Indicele situaþiei curente a
înregistrat o nouã scãdere, de 2,8 puncte,
ºi a ajuns la 23,5 puncte, cel mai redus ni-
vel din iunie 2021.

Pe lângã situaþia din zona euro, îmbu-
nãtãþirea aºteptãrilor în Statele Unite ºi
Asia îi determinã pe analiºtii de la Sentix
sã afirme cã “este confirmatã teza noa-
strã pentru economia globalã, conform
cãreia încetinirea activitãþii din ultimele
luni a fost doar o încetinire specificã unui
mijloc de ciclu economic”.

Raportul de la Sentix aratã cã “perioa-
da de încetinire economicã din zona euro
se apropie de sfârºit”, chiar dacã mai exi-
stã piedici generate de funcþionarea defi-

citarã a lanþurilor de aprovizionare ºi
desfacere sau inflaþia ridicatã.

În ceea ce priveºte inflaþia, analiºtii de
la Sentix considerã cã “aceasta va fi tole-
ratã deocamdatã” ºi nu vor exista mãsuri

restrictive adoptate de BCE pe
termen scurt.

La nivelul celei mai mari eco-
nomii a zonei euro, Germania,
s-a observat o scãdere masivã a
indicelui situaþiei curente, de 6,2
puncte, pânã la 24,8 puncte, cel
mai redus nivel din luna mai
2021. Declinul a avut loc pe fon-
dul prelungirii problemelor de

aprovizionare din industria auto, în spe-
cial pentru componentele electronice.

Indicele agregat al situaþiei economi-
ce a înregistrat a patra scãdere consecuti-
vã, pânã la 19,7 puncte, cel mai redus ni-
vel din martie 2021, de la 20 de puncte în
luna precedentã, în condiþiile unei
creºteri de 5,3 puncte a indicelui aºteptã-
rilor pentru urmãtoarele ºase luni, pânã
la 14,3 puncte.

În ceea ce priveºte economia Statelor
Unite, raportul de la Sentix aratã cã se
observã o revigorare, pe fondul creºterii
aºteptãrilor.

(continuare în pagina 12)

PENTRU ªEDINÞA DE ASTÃZI

Piaþa anticipeazã
majorarea dobânzii
BNR la 2%
l ING: “Ne aºteptãm la o ratã terminalã de 3% pentru
România, la mijlocul lui 2022"l Banca centralã a Cehiei a
majorat recent dobânda-cheie cu 125 de puncte de bazã, iar
în Polonia banca centralã a urcat dobânda cu 75 de puncte
de bazã

B
anca Naþionalã a României
(BNR) este aºteptatã astãzi sã
majoreze cu 50 de puncte de
bazã dobânda de politicã mone-

tarã, la 2%, dupã majorarea de 25 de pun-
cte de bazã din octombrie care a început
ciclul de majorare a dobânzilor. O majo-
rare de 50 de puncte de bazã ar veni în
condiþiile în care presiunile inflaþioniste
au devenit tot mai puternice, dincolo de
creºterile de preþuri din domeniul ener-
giei care la rândul lor se vor resimþi din ce
în ce mai puternic în marjele companii-
lor. Majorarea dobânzilor are loc peste
tot în regiune, iar în economiile dezvolta-
te se pregãteºte începutul procesului de

retragere a injecþiilor de lichiditate. De
asemenea, BNR va aproba mâine un ra-
port asupra inflaþiei ce va avea ataºatã o
nouã prognozã dupã cea realizatã în au-
gust care a fost din nou depãºitã de reali-
tatea creºterilor de preþuri din economie.

“ªedinþa de marþi a bãncii centrale din
România va aduce cel mai probabil o
majorare a dobânzii de 50 de puncte de
bazã, chiar dacã în lumina ultimelor sur-
prise din Cehia ºi Polonia vedem inclu-
siv riscul unei miºcãri mai curajoase de
75 de puncte de bazã.

MIHAI GONGOROI

(continuare în pagina 4)

Bursa din Arabia
Sauditã se va lista
în decembrie
l Preþul final de vânzare al acþiunilor în oferta publicã
iniþialã a Bursei Tadawul va fi stabilit dupã încheierea
procesului de book-buildingl Banca francezã Natixis se
listeazã la Tadawul

B
ursa de Valori din Arabia Saudi-
tã (Bursa Tadawul) urmeazã sã
îºi facã debutul la tranzacþionare
luna viitoare, dupã ce a început

procesul de vânzare a unui pachet de
30% din titlurile sale prin oferta publicã
iniþialã (IPO) anunþatã recent.

“Ne propunem sã listãm operatorul
bursier în prima sãptãmânã a lunii de-
cembrie”, a declarat duminicã, citat de
Bloomberg, directorul executiv al Bursei
Tadawul, Khalid Al-Hussan, adãugând:
“Acest IPO este o continuare a transfor-
mãrii noastre. Oferta publicã iniþialã ar
trebui sã ne dea o mai bunã expunere ºi
acces la investitori”.

Domnia sa a mai spus cã intervalul de
preþ pentru subscriere va fi anunþat la data
de 21 noiembrie, dupã încheierea proce-
sului de book-building, respectiv în ziua
în care va fi lansatã perioada de subscriere
pentru investitorii instituþionali. Subscrie-

rile pentru persoanele fizice vor începe pe
30 noiembrie, iar 10% din acþiunile ope-
ratorului bursier vor fi oferite acestui seg-
ment de investitori. Restul acþiunilor sunt
destinate investitorilor instituþionali.

Saudi Tadawul Group Holding, pro-
prietarul ºi operatorul Bursei de Valori
din Arabia Sauditã, intenþioneazã sã
vândã cãtre public 36 de milioane de ac-
þiuni comune sau 30% din capitalul sãu
social emis de 120 de milioane de titluri.
Oferta ar putea evalua operatorul bursier
la 3-4 miliarde de dolari, conform unor
surse citate de Bloomberg. Fondul suve-
ran al regatului (Fondul de Investiþii Pu-
blice - PIF), care este unicul proprietar al
Saudi Tadawul Group, îºi vinde acþiunile
atât cãtre investitorii de retail, cât ºi cãtre
cei instituþionali.

ALINA VASIESCU

(continuare în pagina 12)

CÃLIN
RECHEA

Î
n raportul întocmit de KPMG la ce-
rerea Asociaþiei Investitorilor la
SIF-uri, lipsesc foarte multe ele-
mente cerute de membrii Asocia-
þiei, pentru cã SAI Muntenia a re-

fuzat sã furnizeze informaþii cãtre au-
ditor, pe motive de confidenþialitate,
ne-a spus Ben Madadi, cel mai mare ac-
þionar al SIF Muntenia, în cadrul unui
interviu video. Dar cel mai grav lucru
este cã, deºi SAI Muntenia are conflicte
de interese foarte mari cu anumite
SAI-uri care administreazã niºte fon-
duri ce au primit bani de la SIF Munte-
nia, acestea nu se regãsesc în Registrul
Conflictelor de Interese, aºa cum cere
Regulamenul UE nr. 231/2013, afirmã
acþionarul.
“Faptul cã existã aceste conflicte de in-
terese ºi nu au fost înregistrate contra-
vine Regulamentului Uniunii Europene
nr. 231/2013, conform cãruia admin-
stratorul unui FIA trebuie sã facã tot po-
sibilul pentru a evita conflictele de inte-
rese. Dar aici nu vorbim despre a face
tot posibilul pentru a evita conflictele
de interese, ci despre a face tot posibilul
pentru a crea ºi întreþine conflictele de
interese. Vorbim despre un conflict de
interese în beneficiul administratoru-
lui FIA, ceea ce este complet ilegal” spu-
ne Ben Madadi.


