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Dan Drãgoi ºi Viorel Panait
au preluat conducerea

Comvex SAºi o trateazã
ca pe un SRL

l Familia Drãgoi ºi asociaþii sãi nu se supun aceloraºi legi ca toþi ceilalþi din piaþa de capital

I
nvestitorii în piaþa de capital din
România sunt deseori abuzaþi de
diverºi administrato-
ri care trateazã com-
paniile listate pre-
cum SRL-urile lor personale. Din
pãcate, autoritãþile statului deseo-

ri nu intervin ºi rezultatul este o piaþã de
capital micã unde numai cei mai aventu-

rieri ºi curajoºi investitori îndrãznesc
sã-ºi asume riscul de a oferi încredere

unor administratori de
companii.

Astfel de cazuri de abuz
ar trebui sã fie aduse la cunoºtinþa publi-
cului pentru a arãta faptul cã:

1. se încalcã legea
2. investitorii nu trebuie sã accepte sã

le fie încãlcate drepturile.
În cele ce urmeazã voi descrie trei ca-

zuri de abuz flagrant ale unui Consiliu de
Administraþie (CA) dintr-o importantã
companie listatã la Bursa de Valori Bucu-
reºti. În aceastã societate listatã, eu, alãturi
de mii de alþi acþionari, am ajuns sã fim
victimele administratorilor Dan Drãgoi,
tatãl lui Bogdan Drãgoi, preºedintele SIF

Banat Criºana ºi Viorel Panait. Compania
se numeºte Comvex S.A. - cel mai mare
operator portuar din Constanþa.

Primul caz

Viorel Panait, director general ºi
preºedintele CA al Comvex, ignorã fap-
tul cã societatea pe care o conduce este
una listatã pe piaþa de capital, cu obliga-

þia echidistanþei faþã de toþi acþionarii, ºi
utilizeazã creditul societãþii în scopul re-
zolvãrii problemelor sale personale.
Astfel, avocaþii personali ai celor patru în
dosarul 27863/3/2019 ºi în acelaºi timp
împuterniciþii lor în adunãrile generate
ale acþionarilor sunt plãtiþi cu sute de mii
de euro pe an din banii Comvex.

(continuare în pagina 9)

Viorel Panait; în medalion, Dan Drãgoi.

Tot mai
mulþi
investitori
vin cãtre
BVB
l Circa 13.000 de
investitori ºi-au deschis
conturi în ultimele
douãsprezece luni, reiese din
datele Fondului de
Compensare a
InvestitorilorlDragoº
Mesaroº, Goldring:
“Dobânzile depozitelor
bancare sunt real negative,
astfel încât oamenii cautã
randamente mai bune pentru
banii pe care i-au
economisit”l “În ultimul
an, am fãcut investiþii în
marketing mai mari ca
niciodatã”, spune brokerul
de la Goldring

N
umãrul investitorilor de la Bur-
sa de Valori Bucureºti (BVB)
este într-o continuã creºtere, re-
levã datele culese de noi din ra-

poartele Fondului de Compensare a
Investitorilor (FCI) ºi Autoritãþii de Su-
praveghere Financiarã (ASF).

La finele lunii septembrie a acestui
an, numãrul maxim de investitori se ri-
dica 74.436, conform datelor FCI, cu
aproape 13.200 mai mulþi decât cei de
la finalul lunii septembrie 2020, echi-
valentul unei creºteri de 21,5%, ºi cu
3.680 peste numãrul investitorilor de la
jumãtatea anului curent. Mai mult
decât atât, dinamica din perioada iunie
– septembrie reprezintã al ºaptelea tri-
mestru de creºtere a numãrului de inve-
stitori de la BVB, dupã cum aratã date-
le Fondului.

Dragoº Mesaroº, director de tranzac-
þionare în cadrul casei de brokeraj Gol-
dring, ne-a declarat: “În perioada pande-
miei, oamenii au cheltuit mai puþin, aºa
cã economisirile au crescut destul de
mult. Vedem cã dobânzile depozitelor
bancare sunt real negative, inflaþia este
destul de mare, astfel încât oamenii cautã
randamente mai bune pentru banii pe
care i-au economisit”.

Brokerul de la Goldring a adãugat:
“În acelaºi timp, s-a fãcut o reclamã
mult mai mare investiþiilor. Bursa de
Valori Bucureºti s-a promovat mai mult,
iar noi, ca intermediar, am fãcut în ulti-
mul an investiþii în marketing mai mari
ca niciodatã.

Inclusiv la cele mai mari posturi de te-
leviziune se vorbeºte zilnic despre eco-
nomie, piaþa de capital, investiþii, ceea ce
aduce mai mulþi oameni cãtre bursã (…).

ANDREI IACOMI

(continuare în pagina 4)

BIROUL NAÞIUNILOR UNITE PENTRU REDUCEREA RISCULUI
DE DEZASTRE:

Dezastrele climatice, un risc
major pentru sistemul financiar
l Sistemul financiar global trebuie sã fie parte în cursa cãtre emisii zero de carbon ºi în
eforturile de atenuare a riscurilor

P
andemia de Covid-19 ºi escala-
darea urgenþei climatice au tran-
smis, în ultimii doi ani, un mesaj
cheie, ºi anume cã riscul de deza-

stru este un risc financiar sistemic, con-
form Irinei Zodrow, cea care conduce
Biroul Naþiunilor Unite pentru Reduce-
rea Riscului de Dezastre (UNDRR).

O analizã a domniei sale, preluatã de
Forumul Economic Mondial, noteazã cã
ultimele 22 de luni ne-au oferit mai mult
decât o imagine a ceea ce ar putea însem-
na “business as usual” într-un peisaj de
risc din ce în ce mai imprevizibil. Con-
form sursei, pânã în septembrie 2021,
pandemia a provocat peste 5 milioane de

decese, pierderi de 12 trilioane de dolari
din PIB-ul global ºi datorii record în ma-
joritatea þãrilor în curs de dezvoltare, iar
perspectivele de recuperare diferã de la o
regiune la alta. În acelaºi timp, ne-am
confruntat cu o serie de evenimente în
premierã, precum unele dezastre, con-
flicte puternice, rãzboaie comerciale, cri-
ze umanitare, iar previziunile aratã cã
schimbãrile climatice vor reduce
producþia economicã globalã cu 18%
pânã în 2050.

Ca reacþie, spune Irina Zodrow, este
necesarã o schimbare sistemicã, o orien-
tare cãtre un viitor “mai rezistent ºi mai
durabil pe tot globul”.

Sursa menþionatã evidenþiazã cã, în
ciuda pierderilor umane ºi economice
record, pieþele de valori au crescut, iar
fluxurile comerciale globale au revenit
la nivelurile de dinainte de pandemie.
Îmbunãtãþirea perspectivelor economi-
ce în lumea dezvoltatã determinã unele
voci sã aprecieze rezistenþa sistemului
financiar global ºi sã promoveze reveni-
rea la modelul de afaceri obiºnuit. Dar,
este sistemul actual cu adevãrat potrivit
pentru viitor?, se întreabã oficialul
UNDRR.

V.R.

(continuare în pagina 12)

Nemuritoarea moºtenire:
”rotaþia cadrelor”

B
izar este un cuvînt cu totul neî-
ndestulãtor. Pentru ce? Ca sã ca-
racterizeze neghiobia recent ”fã-
tatã” de minþile irevocabil subju-

gate farmecului ”democraþiei originale”
post-decembriste de la Bucureºti. Se
vede acum, clar, nici pe departe mono-
polul vremurilor, oamenilor ºi soluþiilor
politice de tip iliescian. Rãul zace mult
mai adînc ºi de acolo roade, cu sîrg ºi
spor, ultimele rãdãcini ale iluziilor noa-
stre despre o þarã, România, dornicã sã
urmãreascã perseverent, vreme de mai
multe generaþii, idealul unei autentice ºi
multivalente democraþii, respectiv capa-
bilã sã se apropie de el, fie ºi asimptotic
dar sigur, stabil, consecvent, fãrã sinco-
pe. O ”Democraþie” stabilã, eficientã,
capabilã sã producã atît soluþii clasice,
cît ºi moderne, la nevoie post-moderne,
dar solid ancorate, mereu, în teritoriul
sacru al Drepturilor ºi Libertãþilor Fun-
damentale ale Omului, al guvernãrii me-
nite ”sã instaureze Justiþia, sã asigure

pacea internã, sã asigure resursele pen-
tru apãrarea comunã, sã promoveze Bu-
nãstarea generalã, sã asigure bine-
cuvîntãrile Libertãþii pentru noi ºi pentru
posteritate…”, ca sã citez mai mult decît
emblematicele cuvinte ale preambulului
Constituþiei Americane.

”Originalitatea” care dizolvã acum
bruma de coerenþã rezidualã a sistemu-
lui politic ºi de guvernare din România
post-decembristã constã în faptul cã,
prin lucrarea plinã de rîvnã a celor ce
trag sforile puterii pe meleagurile noa-
stre mioritice, am ajuns sã avem o scenã

politicã formatã doar din forþe politice
de guvernare. Opoziþie, nema! La ce
bun? Mai mult încurcã locul! Nu mai
pun la socotealã cã unii politicieni fac
forme grave, periclitante, de alergie
doar la ideea de opoziþie faþã de puterea
lor, odatã cocoþaþi pe fotoliile ”nobilia-
re”, da ce zic eu, ”regale”, ale înaltelor
funcþii de stat. Putem noi sã-i expunem
cu bunã ºtiinþã unor asemenea riscuri?
Nu putem …sau oricum… nu se cade!
Nu exagerez cu nimic, vã puteþi convin-
ge ºi singuri.

(continuare în pagina 3)

RAYMOND DE RUBEIS

Un guvern cu doi prim-miniºtri, fiecare de la alt partid, este o aberaþie

absolutã, chiar dacã cei doi nu vin la serviciu în aceleaºi zile ºi nu se

calcã pe picioare la Palatul Victoria, ci îºi transmit sceptrul puterii dupã

o bucatã determinatã de mandat. ªi aºa, un guvern PNL-PSD nu este

ºi nu poate fi, în condiþiile date, unul de coaliþie! Este cel mult, dacã

va fi vreodatã învestit, un guvern prin juxtapunere.


