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„România - destinaþia
turisticã exoticã a Europei”

(Interviu cu Sorin Stoica, CEO Eturia)

l „Þara noastrã meritã mai mult sã fie pusã pe harta turismului”
l „Ar trebui sã declarãm turismul ca prioritate naþionalã”l „Dacã
2020 a fost despre a trãi din rezerve, 2021 a fost despre restart”
l „Rezultatele obþinute anul trecut au în spate multã sudoare ºi
mult sânge”l „Avioanele companiilor aeriene - înlocuite cu
chartere, în pandemie”l „Preþurile sunt de trei ori mai mari
decât anul trecut, pe unele destinaþii”l „Provocarea noastrã din
acest an - lipsa disponibilitãþii de cazare”

Reporter: Dupã doi ani de pandemie,
care a lovit mai ales în turism, sunt semne
cã ne aflãm aproape de finalul acestei pe-
rioade dificile. Cum a parcurs Eturia acest
drum?

Sorin Stoica: 2020 a fost un an greu.
Deºi eram în expansiune (fãcuserãm anga-
jãri ºi aveam 60 de oameni), aveam inve-
stiþii fãcute - pentru cã în a doua parte a lui
2019 am avut o creºtere foarte mare, care a

continuat ºi în 2020 (cu siguraþã ar fi fost
un an record, pentru cã în turism erau toate
premisele) - brusc ne-am trezit, în 18 mar-
tie, în aceastã situaþie. În primul rând am
trecut prin perioada de acceptare, pentru cã
tot speramsãnufiemaimultde2-3 luni.

A CONSEMNAT

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 11)

P
erioada care urmeazã este ºi mai bunã pentru cãlãtorii decât 2019, pentru cã oamenii au
cheltuit mai puþin în pandemie, au fãcut economii, au acumulat bani, este de pãrere Sorin
Stoica, CEO Eturia, agenþie de turism care a încheiat anul trecut cu o cifrã de afaceri de 15 mi-
lioane euro, cu 35% mai mare decât cea din 2019 ºi de trei ori mai mult decât în 2020.
În opinia domniei sale, þara noastrã este destinaþia turisticã exoticã a Europei ºi, dacã noi ne

dorim ca România sã devinã destinaþie turisticã, atunci trebuie sã acþionãm în acest sens: „În primul
rând trebuie schimbat cadrul legislativ, sã declarãm turismul ca prioritate naþionalã ºi sã luãm bani
din domenii care nu cheltuiesc sã-i alocãm turismului. România are deltã, are mare, are munþi, are
agriculturã, are urºi, are lupi, are night life, are femei frumoase, chiar poti s-o vinzi”.
Printre altele, Sorin Stoica este de pãrere cã ar trebui sã ne gândim la pandemie ca la ceva care a trecut
ºi sã vedem cum aducem înapoi normalitatea.

SIF1raporteazãcã
împreunãcuSIF4arepeste

5%dinBVB, ladoiani
dupãdepãºireapragului

lAutoritatea de Supraveghere Financiarã tace de trei sãptãmâni

B
ursa de Valori Bucureºti
a publicat la începutul
acestei luni o notificare
primitã de la SIF Ba-
nat-Criºana, în care so-
cietatea anunþa cã deþi-
nea, în data de 5 ianuarie,
9,5% din drepturile de

vot ale operatorului pieþei noastre de ca-
pital. Notificarea apare dupã ce, la înce-
putul anului, SIF-ul informase cã
depãºise pragul de deþinere de 5% din

Bursa de Valori Bucureºti, dar acum a
inclus ºi SIF Muntenia în raportare, în
condiþiile în care SIF Banat-Criºana deþi-
ne SAI Muntenia Invest, administratorul
SIF Muntenia.

Voci din piaþã spun cã a fost un rãspuns
la articolul "Faceþi cunoºtintã cu adevãra-
tul ºef al Bursei de Valori Bucureºti", în
care investitorul Ben Madadi susþine cã
cel mai mare acþionar al BVB este
SIF-Banat Criºana, condusã de Bogdan
Drãgoi, care împreunã cu SIF Muntenia ºi

Oltenia controleazã 15% din bursã ºi con-
duce, de fapt, operatorul pieþei de capital.

Dar elementul de noutate al anunþului
SIF-ului este cã societatea raporteazã de-
þinerea la BVB cumulat cu cea a SIF4.
Conform raportului, SIF1 deþinea în mod
direct, în data de 5 ianuarie, 5,03% din
drepturile de vot ale bursei ºi indirect
prin SIF4 încã 4,47% din voturile opera-
torului pieþei. Adicã 9,5% din totalul
drepturilor de vot ale BVB, cu menþiu-
nea cã în raport scrie cã, la notificarea an-

terioarã, deþinerea era de 9,11%. Noi nu
am gãsit raportarea anterioarã la care se
face referire.

Conform legii pieþei de capital, în ca-
zul în care o persoanã depãºeºte pragul
de 5% din drepturile de vot ale unui emi-
tent, are obligaþia sã informeze emiten-
tul, piaþa ºi supraveghetorul despre acest
lucru în cel mult trei zile lucrãtoare.

ANDREI IACOMI
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Ilustraþie de MAKE

Marele sifonar l-a premiat
pe marele elveþian
"Brokerul anului 2021"
l Bogdan Drãgoi i-a oferit o alinare lui Bogdan Juravle pentru
cã a avut un an 2021 foarte greu

N
-a aflat prea multã lume pentru
cã ºi celor de la Bursa de Valori
Bucureºti (BVB) le-o fi fost
jenã sã-i promoveze pe toþi cei

“premiaþi”. Însã acum câteva zile, BVB
a premiat Swiss Capital în ca-
drul BVB Awards drept broke-
rul anului 2021!

În martie 2021 am scris de-
spre faptul cã Swiss Capital, con-
dus de “elveþianul” Bogdan Jura-
vle, prin fondul Active Dinamic,
cãpuºeazã SIF Muntenia (SIF4)
cu un comision absolut aberant
de 12,55% pe an. Într-un an obiºnuit, asta
însemna cam 2.000.000 de lei, semnific-
tiv mai mult decât câºtigul (profitul) pe
un an al majoritãþii companiilor de
brokeraj care activeazã pe BVB.

Tot în anul 2021 lumea a aflat ºi de-
spre felul cum Swiss Capital cãpuºeazã
SIF Banat Criºana (SIF1) ºi SIF Munte-

nia (SIF4) cu mult mai mulþi bani, având
în vedere cã SAI Swiss Capital deþine nu
doar fondul Active Dinamic, dar ºi un
fond mai mare, Active Plus, cu care
cãpuºeazã SIF-urile ºi sprijinã sifonarii.

Apoi, tot în 2021 SAI Swiss Capi-
tal, deþinutã de Swiss Capital, a
transferat 6% din acþiunile SIF4
cãtre SIF1, acþiuni SIF4 care au
fost cumpãrate în principal cu ba-
nii acþionarilor SIF1 ºi SIF4.
Aºadar, SAI Swiss Capital a tran-
sferat niºte acþiuni SIF4, cumpã-
rate cu banii SIF1 ºi SIF4, la SIF1

în timp ce SAI Swiss Capital primea co-
mision de administrare pentru deþinerea
acelor acþiuni, de la SIF1 ºi SIF4. Se pare
cã pentru SIF1, SIF4 sau Swiss Capital
evitarea conflictelor de interese, aºa cum
cere legea 74/2015, este o chestiune ne-
importantã.

(continuare în pagina 4)

BEN

MADADI

GRAM AUR = 265,4617 RON FRANC ELVEÞIAN = 4,7403 RON EURO = 4,9463 RON DOLAR = 4,3564 RON

ADMINISTRATORII DE FONDURI DE INVESTIÞII:

“O corecþie a bursei apãrutã
pe fondul conflictului din
Ucraina aduce oportunitãþi
de achiziþii”
lDragoº Manolescu, OTP Asset Management: “Elefanþii din
camerã sunt bãncile centrale”lRobert Burlan, Raiffeisen Asset
Management: “În 2014 când a avut loc anexarea Crimeei,
corecþia pieþei nu a fost foarte amplã”lAlexandru Combei,
BRD Asset Management: “Companiile din sectorul oil and gas
de la BVB pot sã beneficieze de un spike al preþurilor energiei”

O
corecþie a pieþei de acþiuni din

þara noastrã apãrutã pe fondul
evenimentelor de la graniþa
Ucrainei cu Rusia reprezintã mai

degrabã o oportunitate de achiziþie pen-
tru investitori, spun administratorii de
fonduri, care sunt de pãrere cã la Bursa
de Valori Bucureºti (BVB) sunt compa-
nii care pot beneficia de pe urma crizei
din Ucraina.

Alexandru Voicu, directorul general al
SAI Certinvest, spune cã în cazul invazii-
lor minore, pieþele de acþiuni au avut o scã-
dere relativ redusã, urmatã de o revenire.

“Este un risc foarte greu de controlat.
Este o situaþie extrem de volatilã, un joc

pe care Putin îl joacã pentru a menþine
preþurile ridicate ºi pentru a-ºi crea o ima-
gine bunã în þarã. În acelaºi timp, dacã ne
uitãm la toate scenariile de invazii mino-
re, vedem cã nu au un impact major asu-
pra pieþei. Existã într-adevãr o scãdere ini-
þialã de 5 - 7%, care apoi este urmatã de
revenire. Eu aº considera-o ca fiind o
oportunitate bunã de cumpãrare.
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Citiþi, în pagina 12, "Marii bogãtaºi ruºi
au pierdut 32 de miliarde de dolari,

anul acesta"


