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Conducãtorii
Europei ºtiu cã ruleta
ruseascã nu se joacã
cu toate cartuºele în
revolver?
ermenul “catastrofã” este deja mai ales sectorul bancar ºi cel energetic
prea mic pentru a descrie pieþele al Rusiei”.
energiei din Europa. Liderii euroÎn timp ce pregãtesc noi sancþiuni, acepeni ºtiu, mai mult ca sigur, ce leaºi autoritãþi europene susþin cã Rusia
înseamnã “ruleta ruseascã”, dar modul este singura vinovatã de preþurile extrem
în care ei înþeleg ºi apoi aleg
de ridicate ale energiei din Europa
termenii “interacþiunii” cu auºi avertizeazã Moscova cã vor
toritãþile de la Kremlin, sub preexista “consecinþe masive” în casiunea ºi îndemnurile necontezul unei invazii a Ucrainei.
nite ale aliaþilor de peste Ocean,
Printre sancþiunile promise
aratã cã este posibil sã nu ºtie cã
este ºi blocarea pe termen nedefiacest “joc de noroc” nu se joacã
nit a magistralei Nord Stream 2,
despre
care cotidianul Handelcu toate cartuºele în revolver.
CÃLIN
sblatt a scris recent cã s-a tranAgenþia de presã TASS a
RECHEA
sformat într-un dezastru de poliscris cã liderii celor 27 de þãri ale
UE au decis prelungirea sancþiunilor ticã externã pentru Germania.
De partea cealaltã a baricadei, Nord
aplicate Moscovei cu încã ºase luni.
Pentru Washington este însã prea pu- Stream 2 pare sã nu mai reprezinte o
þin, iar Bloomberg scrie cã “administra- problemã nici pentru Rusia, nici pentru
þia Biden forþeazã UE sã adopte un set Gazprom.
complet de sancþiuni, care sã loveascã
(continuare în pagina 12)
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Din curiozitate, ASF îi
întreabã pe administratorii
de fonduri dacã respectã
o lege din 2015

CERTIFICATUL COVID-19 A ÎNCINS SPIRITELE

Parlamentul ºi
Guvernul, asaltate de
simpatizanþii AUR
roiectul de lege privind introducerea obligativitãþii prezentãrii
certificatului digital Covid-19 la
locul de muncã, iniþiativã de act
normativ care se aflã de peste o lunã pe
ordinea de zi a Camerei Deputaþilor, a
fost puternic contestat, ieri, la Palatul
Parlamentului ºi Guvern de simpatizanþii ºi votanþii Alianþei pentru Unirea
Românilor (AUR). Aduºi încã din zorii
zilei cu autocare din diferite colþuri ale
þãrii, protestatarii au blocat intrãrile în
Casa Poporului, iar la un moment dat
200 dintre ei au pãtruns chiar în curtea
Senatului pentru a-ºi striga nemulþumirea cu privire la certificatul verde.
Singurele incidente au fost consemnate, de altfel, în curtea Senatului, unde
unii protestatari au vandalizat autoturismele prezente acolo, scriind pe ele diferite lozinci cu spray-uri cu vopsea.
Dacã iniþial la protest participau 1500
de persoane, pe care George Simion, liderul AUR le estima la 15.000, ulterior
s-au mai alãturat câteva sute de persoane
din Capitalã, nemulþumite ºi ele de re-

P

stricþiile care sunt prelungite sine die ºi
de eventualitatea introducerii
certificatului verde.
Protestul de afarã a fost preluat ºi în interiorul Camerei Deputaþilor de parlamentarii AUR care au afiºat un banner pe care
scria ”Libertate fãrã certificate”, în timp ce
liderul de grup, George Simion, vocifera
de zor folosindu-se de o portavoce.
Pe fondul protestelor, deputaþii majoritãþii parlamentare PSD-PNL-UDMR
au decis sã amâne, încã o datã, introducerea obligativitãþii certificatului verde la
locul de muncã ºi sã aºtepte o eventualã
retragere a acestuia ºi o asumare a guvernului Ciucã pe un alt proiect ce ar urma
sã fie iniþiat de Alexandru Rafila,
ministrul Sãnãtãþii.
„În plenul Parlamentului a fost un circ
fãrã margini fãcut de cei de la AUR (...)
De acum încolo fiecare parlamentar ar
trebui sã fie controlat, sã nu cumva sã
aibã arme albe când intrã în Parlament.
GEORGE MARINESCU
(continuare în pagina 3)

China Mobile aºteptatã sã lanseze
al doilea mare IPO
din lume, din 2021
l Pe piaþa din China, oferta va fi cea mai mare din ultimul
deceniu l Cel mai mare operator de reþele de telefonie
mobilã din lume vrea sã atragã pânã la 8,8 miliarde de
dolari prin oferta de la Bursa de Valori din Shanghai
hina Mobile Ltd., cel mai mare
operator de reþele de telefonie
mobilã din lume - dupã numãrul
abonaþilor - plãnuieºte sã lanseze
o ofertã publicã iniþialã (IPO) care este
aºteptatã sã fie cea mai mare din China,
din ultimul deceniu, respectiv a doua ca
mãrime din lume, în acest an. Oferta
vine la aproape un an dupã eliminarea
companiei de pe Bursa din New York
(New York Stock Exchange - NYSE).
Potrivit CNN, gigantul chinez de telecomunicaþii vrea sã strângã pânã la 56 de
miliarde de yuani (8,8 miliarde de dolari)
prin IPO-ul de la Bursa de Valori din
Shanghai, dupã ce a fost forþat sã pãrãseascã Wall Street-ul în luna ianuarie.

C

Într-o declaraþie transmisã Bursei de
Valori din Hong Kong, unde este tranzacþiontã în prezent, compania a informat cã intenþioneazã sã emitã între
845,7 ºi 972,6 milioane de acþiuni noi la
un preþ de aproape 57,6 yuani (aproximativ 9 dolari) fiecare. Conform South
China Morning Post, preþul ofertei conþine o primã de aproape 52 ce cenþi/titlu
faþã de cotaþia de închidere a China Mobile la Hong Kong, la finele sãptãmânii
trecute (46,45 dolari HK). Acþiunile vor
fi tranzacþionate sub codul 600941 pe
piaþa din Shanghai. Oferta publicã iniþialã a China Mobile este administratã
de CICC ºi Citic. (A.V.)
(continuare în pagina 12)

Graficã de MAKE
sociaþia Investitorilor la
SIF-uri (AISIF) încã n-a
primit un rãspuns din partea Autoritãþii de Supraveghere Financiarã (ASF) la
sesizarea investitorilor în
privinþa conflictelor de interese de la SIF-uri. Dar la
data de 17.12.2021, cu peste douã sãptãmâni dupã limita legalã de 30 zile de
când a primit sesizarea noastrã, a investitorilor, ASF a trimis o adresã tuturor administratorilor de fonduri din România.
Dacã aº afirma cã acest document

A

pare sã fie preluat de la o instituþie de þarã
bananierã, aº jigni multe entitãþi respectabile din þãri precum El Salvador sau
Guatemala. Spun numai cã prin aceastã
adresã ºefii ASF ºi-au crescut semnificativ nivelul de ridicol, incompetenþã ºi
imposturã cu care ne-au obiºnuit deja.
Astfel, prin adresa nr. 17418, ASF îi
atenþioneazã pe toþi administratorii de
fonduri din România sã respecte, printre
altele, legea 74/2015 ºi regulamentul
Uniunii Europene 231/2013. Citez din
începutul adresei:
“1. Având în vedere cã:

> prevederile art. 22 alin. (1) lit. i ºi ale
art 47 din Legea nr. 74/2015, ale art. 106
alin. (1) ºi (2) din Regulamentul UE nr.
231/2013 ºi ale art. 26 alin.(7) din Regulamentul nr. 10/2015"
ºi din ultimul punct:
“4. În ceea ce priveºte politica conflictelor de interese implementatã la
nivelul SAI/AFIA, respectiv modul de
identificare a circumstanþelor care
constituie conflict de interese sau ar
putea conduce la un conflict de interese, precum ºi mãsurile ce trebuie adoptate în vederea administrãrii acestor con-

flicte ....”
Amintesc cã ASF a primit mai multe
sesizãri din partea investitorilor la
SIF-uri, inclusiv de la AISIF, despre faptul cã în piaþa de capital româneascã,
unde ASF este reglementator, legea
74/2015 nu se respectã de ani de zile.
Aºadar, esenþa adresei ASF îºi are originea în adresele primite de la acþionarii
prejudiciaþi ai SIF-urilor.
Articol trimis de investitorul
MARIUS POP
(continuare în pagina 9)

