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DIICOTnu vede grup
infracþional organizat
la Comvex SA

iaþa americanã Nasdaq a atras
743 de oferte publice iniþiale
(IPO) anul acesta, care au generat un total de 180 de miliarde de
dolari, ceea ce face ca aceastã bursã sã
fie lider în domeniu, în SUA, pentru al
32-lea trimestru consecutiv. Un total de
318 companii operaþionale s-au listat la
Nasdaq în 2021, reprezentând o ratã de
câºtig de 76%. Pe lângã aceste IPO-uri,
35 de companii ºi-au transferat listarea
pe Nasdaq, printre care Honeywell, Palo
Alto Networks ºi Xerox.
“2021 a fost un an an important pentru
listãri, cu peste 1.000 de oferte publice
iniþiale pe toate bursele din SUA, iar
aproape trei sferturi (73%) dintre acestea
au avut loc pe Nasdaq”, a declarat Nelson Griggs, preºedintele Nasdaq Stock
Exchange, adãugând: “Suntem mândri
sã fim bursa aleasã de companiile care se
îndreaptã cãtre pieþele publice. Soluþiile
noastre pe ciclul de viaþã al unei companii, concentrate pe ESG (guvernanþã de
mediu, socialã ºi corporativã), le oferã
firmelor puterea de a reimagina
economia modernã ºi de a transforma
modul în care trãim ºi lucrãm”.

P

Cel mai mare IPO din
SUA, anul acesta, dupã
venituri: Rivian
În 2021, companiile listate la Nasdaq
au atras 63% din toate veniturile obþinute
prin IPO, aici având loc ºapte dintre cele
mai mari zece IPO-uri de la nivel mondial dupã venituri: Rivian Automotive (a
strâns 12 miliarde de dolari), GlobalFoundries (2,6 miliarde de dolari), Bumble
(2,2 miliarde de dolari), Robinhood (2
miliarde de dolari), Applovin (2 miliarde
de dolari), Shoals Technologies (1,9 miliarde de dolari) ºi Playtika (1,9 miliarde
de dolari).
La Nasdaq au venit, de asemenea, 110
companii de tip SPAC, inclusiv Lucid,
SoFi ºi Grab. Un SPAC nu are operaþiuni
comerciale, fiind creat doar pentru atragerea de capital prin IPO. SPAC-ul foloseºte banii din listare pentru cumpãrarea
altei companii.
Dacã Rivian a fost cel mai mare IPO
care a avut loc anul acesta la Nasdaq, cel
mai important transfer bursier a fost cel al
Honeywell, iar pe segmentul SPAC, tranzacþiile majore au fost realizate de Lucid,
Qualtrics ºi Soaring Eagle, în funcþie de
venituri. Totodatã, cea mai mare listare directã a fost a societãþii Coinbase. (V.R.)
(continuare în pagina 12)

Dan Drãgoi ºi Viorel Panait
irecþia de Investigare a
Infracþiunilor de Criminalitate Organizatã ºi
Terorism (DIICOT) a
decis cã Dan Drãgoi,
Viorel Panait, Anca Mihaela Drãgoi ºi Ruxandra Nicola nu se fac vinovaþi de faptele pentru care au fost
acuzaþi de Raymond de Rubeis – fin de
cununie al lui Drãgoi - ºi asociat cu
aceºtia în peste zece firme din þara noastrã, din Cipru, Elveþia ºi chiar în Insulele Virgine.
Potrivit dispozitivului Ordonanþei de
clasare din 26.11.2021 în dosarul nr.
2775/D/P/2018, întocmitã ºi semnatã de
procurorul de caz Lãcrãmioara Roman,
faptele incriminate de Raymond de Rubeis cu privire la Dan Drãgoi, Viorel Panait, Anca Mihaela Drãgoi ºi Ruxandra
Nicola, fie nu existã, fie nu sunt prevãzu-

D

te de legea penalã sau nu existã probe cã
persoanele respective au sãvârºit infracþiunile de utilizare abuzivã a informaþiilor privilegiate, divulgare ilegalã a informaþiilor privilegiate, delapidare cu consecinþe deosebit de grave, spãlare de bani
ºi constituire a unui grup infracþional
organizat.
Raymond de Rubeis, cel care a depus
plângerea penalã împotriva lui Dan Drãgoi, Viorel Panait, Anca Mihaela Drãgoi
ºi Ruxandra Nicola, a declarat, pentru
ziarul BURSA: “Dupã trei ani în care
DIICOT a investigat cauza, rezultatul
este un simplu copy-paste dupã raportul
ASF. Am crezut în DIICOT, am sperat cã
va investiga, dar nu s-a întâmplat nimic.
Este incredibil modul în care poate fi
apãrat un grup de crimã organizatã! ASF
nu este instanþã pentru ca DIICOT sã ia
de bun ce spune instituþia respectivã. Reprezentanþii ASF nici nu au fost chemaþi

OMUL SF(M)INTEªTE LOCUL

Taxa pe bucurie

Propria piele este cel mai bun loc sã izbit de cum am ieºit de sub pãmânt de o
simþi orice fel de greºealã. Aºa spune înþe- coadã ca în alte vremuri. Zeci, poate chiar
lepciunea popularã. Avertizat oarecum de sute, de persoane se buluceau printr-un ladiscuþiile legate de Târgul de
birint de garduri sã cumpere bileCrãciun organizat de Primãria
te de intrare, dupã care se rebuluceau sã prezinte certificatele verCapitalei, am zis cã pânã nu mã
conving ”pe propria piele” nu are
zi. Cum de 32 de ani nu mai stau
sens sã comentez… taxa de inla cozi, ca mãsurã de protecþie
trare. Aºa cã am plãtit 14 lei
psihicã pentru traumele copilãriei, cu atât mai puþin într-o
(7+7) pentru douã persone, penDAN
tru cã este ºtiut cã e pãcat atunci
sâmbãtã searã, am ocolit îmbulNICOLAIE
când faci o prostie sã nu mai
zeala ºi am zis sã dãm un ocol
gardurilor care îl þineau prizonier
târãºti pe cineva dupã tine.
Admit cã în aceastã viaþã am avut douã pe Mihai Viteazul, aflat acum sub formã
constante în legãturã cu banii, i-am câºti- de statuie, ºi sã mai cãutãm o altã poartã
gat greu ºi i-am pierdut uºor, dar parcã ni- de intrare în paradisul de dinaintea Crãciodatã nu am simþit cã am aruncat câþiva ciunului. Am gãsit ce cãutam, tot coadã,
lei mai inutil ca de aceastã datã.
dar ceva mai umanã. Ne-am aºezat. LabiVenind dinspre Drumul Taberei, cu me- rint de garduri, m-am învârtit ca un hamtroul (da, se poate, un lanþ de glume lung de ster ºi la a 17 curbã am simþit un uºor leºin.
un deceniu a devenit inutilizabil), ne-am Mi-am revenit, am continuat, între noi ºi

cãsuþa de bilete mai era doar un grup de tineri, 3 bãieþi ºi 3 fete. Dupã zece minute de
învârtit în jurul cozii, în faþa doamnei de la
ghiºeu au început sã se caute de bani. Adurat ceva, nu-i vorbã ne organizeazã ”ei”,
dar ºi ”noi” suntem foarte organizaþi. Cu
chiu cu vai au plãtit, ceea ce am fãcut ºi noi,
dar fãrã chiu ºi fãrã vai. Cu biletul în dinþi
ne-am repezit spre a doua coadã, când un
domn de la o firmã de pazã ne-a trântit un
gard în faþã. ”E aglomerat în interior, mai
staþi”. Am stat. Gardul a fost retras, cei
ºase tineri au dat nãvalã spre coada a
doua, când sã atacãm ºi noi, omul de la
pazã tocmai intenþiona sã ne trânteascã
gardul în faþã pe motiv de aglomeraþie. A
vãzut ceva în ochii noºtri, aºa cã i s-a fãcut milã ºi pe un ton care pãrea sã indice
cã ne-am tras de ºireturi ani de zile a zis cu
mãrinimie: ”Hai bã, intraþi ºi voi”.
(continuare în pagina 10)

sã dea explicaþii în dosarul de la DIICOT,
ci doar au trimis un raport ale cãrui concluzii au fost luate cu copy-paste de procurorul de caz. Doamna procuror a reþinut cã Bogdan Drãgoi este specialist în
piaþa de capital ºi cã de la el a aflat mama
sa – Anca Drãgoi - cã se vând 40 de acþiuni la Comvex SA ºi tot de la fiu a aflat
de acþiunile scoase la vânzare pentru majorarea de capital. Asta în condiþiile în
care Dan Drãgoi este administrator la
Comvex SA. Cei de la DIICOT chiar
cred cã suntem toþi proºti? Practic, procurorul nu a investigat nimic. Nu existã
nicio investigaþie în acest dosar cu privire la traseul acþiunilor vândute iniþial
între soþi ºi nici cu privire la cele cumpãrate cu ocazia majorãrii de capital. Aº
vrea sã vãd ºi eu ce a investigat DIICOT,
pentru cã, din ordonanþa de clasare reiese
cã a luat cu copy-paste ce a scris ASF
într-un raport. Voi contesta aceastã ordo-

nanþã pentru cã este inadmisibil ca
DIICOT sã facã o astfel de
pseudo-investigaþie”. În opinia sa,
DIICOT induce, în mod deliberat, în
eroare, cu privire la cauza respectivã.
“La pagina 2, se spune în ordonanþa
de clasare cã am aterizat pe 15/16 august
ºi cã am avut nevoie de ceva timp sã mã
adaptez la fusul orar. Menþionez cã în 16
august 2016 eram încã în Coreea. De ce a
fost atât de important sã aibã loc întâlnirea membrilor Consiliului de Administraþie în 17 august 2016, în lipsa mea?
Pentru cã Viorel Panait ºi Dan Drãgoi
ºtiau cã nu pot participa în ziua respectivã la ºedinþã, deoarece cunoºteau când
voi ajunge în þarã. Cât am fost plecat, cei
doi nu m-au informat cu privire la ºedinþã
ºi nici nu mi-au trimis convocatorul ºi
punctele de discutat. Am fost director la
Comvex din anul 2004. A verificat vreodatã DIICOT de ce nu s-a emis vreo con-

vocare pentru ºedinþele Consiliului de
Administraþie? DIICOT a verificat
e-mailurile lui Dan Drãgoi ºi Viorel Panait sã vadã corespondenþa dintre cei doi
ºi sã compare cu ce mi-au trimis referitor
la ºedinþa din 17 august 2016? Sunt atât
de multe de cercetat dar DIICOT ºi-a neglijat în mod deliberat responsabilitatea
de a investiga cauza respectivã ºi nu
înþeleg de ce”, ne-a spus Raymond de
Rubeis.
Menþionãm cã, potrivit vizei de pe
paºaport (o copie de pe acest document a
fost trimis redacþiei noastre), reiese clar
cã Raymond de Rubeis a pãrãsit Coreea
de Sud abia în 16 august 2016, aºa cã nu
avea cum sã ajungã în þara noastrã în
15/16 august 2016, cum a reþinut procurorul de caz din partea DIICOT.
GEORGE MARINESCU
(continuare în pagina 3)

Republica Militarã România
Zilele trecute, Cabinetul actualului netului. Ca ºi cum studiile cetãþeanuPrim-ministru a difuzat un comunicat. lui Nicolae Ciucã ar fi fost o afacere
Era un fel de rãspuns la o postare pe Fa- de stat.
Afacerea dezvãluie o fisurã gravã în
cebook a subsemnatului, în care semnalam unele probleme legate de studiile lui regimul politic din România. Nu doar
Nicolae Ciucã. Printre altele, cã teza sa Nicolae Ciucã crede cã statul este, cumva, la dispoziþia sa. El conduce
de doctorat din 2003 este de neun Guvern plin de personaje de
gãsit. Sau cã are zero publicaþii
acelaºi tip. Care poartã ºtampila
ºtiinþifice. Sau cã a fãcut un ma“serviciilor” ºi Armatei.
ster în ºtiinþe militare dupã ce a
Iatã câteva exemple. Galuat un doctorat, tot în ºtiinþe mibriela Firea (PSD), actual minilitare. ªi alte asemenea grozãvii.
stru al “Familiei”, este absolÎntr-o þarã normalã, cetãþeCÃTÃLIN
ventã a Colegiului Naþional de
anul Ciucã ar fi avut douã posibilitãþi. Fie demisiona din AVRAMESCU Apãrare. Cum ar fi apãrat þara
senatorul Firea (asta era în
funcþia publicã deþinutã, fie
rãspundea convingãtor, punct cu 2014), habar nu am, dupã cum nu am
punct. La noi însã, ca la nimenea. idee cum cineva care este senator poate
Dacã tot am reuºit contra-performan- face în acelaºi timp cursuri “postuniverþa de a avea un general pe post de sitare”. Sorin Câmpeanu (traseist ajuns
Prim-ministru, atunci sã o facem latã. acum la PNL) este actualul ministru al
Aºa cã în loc de rãspunsul (de un fel Educaþiei. Nici lui nu i se gãseºte teza de
sau altul) al cetãþeanului Ciucã, doctorat. A fãcut nu unul, ci chiar douã
ne-am ales cu un rãspuns… al Cabi- cursuri la “Apãrare” (în 2013 ºi 2016).

De ce? Nu am nici cea mai vagã idee,
pentru cã omul este, din câte înþeleg,
agronom. Poate cã trecem la pârjolirea
holdelor pentru a ne speria eventualii
duºmani.
Barna Tánczos (UDMR), actualul
ministru al Mediului, are un master de la
aºa-zisa Universitate Naþionalã de Apãrare. Nici în cazul sãu nu înþeleg de ce.
ªi nici cum, pentru cã în 2006-2007
omul era preºedinte la Agenþia Domeniilor Statului. Probabil avea un program
foarte lejer acolo.
Adrian-Ionuþ Chesnoiu (PSD), actualul ministru al Agriculturii, are douã mastere de la… Academia de Poliþie (în
2007 ºi în 2009). Habar nu am cum aceeaºi instituþie dã douã mastere aceluiaºi
absolvent, dar la noi probabil cã este posibil. Dupã care mai primeºte, în 2009, o
altã diplomã, de la… aþi ghicit! Universitatea de Apãrare. Douã diplome în acelaºi an, de la douã instituþii diferite?
(continuare în pagina 3)

