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ACUZÂND CÃ A FOST DESPROPRIETÃRIT DE ACÞIUNILE PE CARE LE
DEÞINEA LA COMALEX ALEXANDRIA

Uninvestitor laBVB
facegreva foamei
în faþa Guvernului
l Acþiunile lui Cristu se aflã în contul societãþii, în urma unui proces din care
investitorul nici nu a fãcut parte

Reporter: Pentru ce protestaþi aici?
Ce cereþi?

Cristian Cristu: Cer banii pentru
acþiunile ce mi-au fost furate de cãtre
Guvernul PSD din perioada
2017-2019 prin fals ºi abuz cu com-
plicitatea Tribunalului Bucureºti,
prin judecãtor Lucia Ecaterina Ghiþã
ºi judecãtorii Elena Simona Rãdoi ºi
Paul Pricopie de la Curtea de Apel
Bucureºti. Dar sã explic:

La începutul anului 2017, Coma-
lex se adreseazã Tribunalului Bucu-

reºti ºi cere instanþei sã oblige Depo-
zitarul Central sã-i transfere în pro-
prietate ºi fãrã bani cele 108.456 de
acþiuni din proprietatea mea. Acþiu-
nile erau evidenþiate în Registrul
Acþionarilor Comalex care, la fel ca
la toate societãþile listate la BVB,
este þinut de cãtre Depozitarul Cen-
tral.

A CONSEMNAT
ANDREI IACOMI

(continuare în pagina 9)

nvestitorul care acuza cã a fost desproprietãrit de acþiunile pe care le

deþinea la Comalex Alexandria, companie listatã la Bursa de Valori

Bucureºti (BVB), al cãrui caz a fost prezentat în ziarul BURSA la înce-

putul lunii iunie, a trecut la un gest extrem - greva foamei în faþa se-

diului Guvernului României.

Cu un tricou pe care scrie ”Guvernul PSD furã investitorii de la BVB,

prin complicitatea justiþiei”, pe care sunt douã coduri QR - unul prin

care pot fi consultate documente despre care spune cã reprezintã do-

vezile furtului, iar prin celãlalt poate fi accesat articolul publicat de noi în

varã - Cristian Cristu afirmã cã greva foamei este singura cale de protest

care i-a mai rãmas. ”Cer banii pentru acþiunile ce mi-au fost furate de cãtre

Guvernul PSD din perioada 2017-2019 prin fals ºi abuz”, spune investito-

rul. Foarte pe scurt, Cristian Cristu ajunsese ca, prin 2007, sã deþinã circa

19% din Comalex Alexandria, dar în 2018 a fost deposedat de acþiunile pe

care le avea la societate, într-un complex de împrejurãri ce a culminat cu un

proces din care nici nu a fãcut parte. Conform documentelor pe care ni le-a

prezentat, investitorul a bãtut la toate uºile, care i s-au închis pe rând în nas

ºi responsabilitatea a fost pasatã tot timpul cãtre altcineva.

Ziarul BURSA a fost în Piaþa Victoriei ºi a discutat cu investitorul. Redãm

mai jos un scurt interviu realizat cu fostul acþionar al Comalex Alexandria.

Întoarcerea unui
demagog

J
ocurile sunt fãcute. Alegerile
prezidenþiale din Brazilia s-au
terminat. Voturile au fost nu-
mãrate ºi câºtigãtorul, cu doar

50,9% din voturile din turul II, a fost
declarat. Este Luiz Inácio Lula da Sil-
va. Pe scurt, Lula.

Numele acesta probabil cã nu spune
prea multe pe la noi. Aici, în Est, mulþi
îºi imagineazã cã lumea se opreºte la
marginea proverbialului lan de po-
rumb. Nu sunt interesaþi de politica ex-
ternã. Însã Brazilia este o þarã impor-
tantã. Cu peste 200 de milioane de lo-
cuitori, este al ºaptelea stat al lumii din
punctul de vedere al populaþiei. Brazi-
lia joacã un rol important în arena
internaþionalã ºi are o economie
dinamicã.

Acum însã, va intra pe mâinile lui
Lula. Omul a mai fost preºedinte îna-
inte, între 2003 ºi 2010. Sub conduce-
rea sa, corupþia a prosperat în Brazilia.
Dacã în 2002, în Indexul Percepþiei
Corupþiei, þara era pe locul 45, în 2009
cãzuse pe locul 75.

Profilul lui Lula este tras la indigo
dupã acela al demagogului tipic din
America de Sud. Educaþie? Zero. Ocu-
paþie? Muncitor. Viaþã de familie? Cã-
sãtorit de trei ori. Carierã? Agitator
sindicalist. Chiar ºi numele sub care
este cunoscut, Lula, este o poreclã pe
care ºi-a transformat-o în nume legal
(la fel ca infractorul “Piedone”, cel
care era primar pe undeva prin
Bucureºti).

(continuare în pagina 3)

Viitorul climatic
al lumii se ”joacã”
în Egipt

U
rmãtoarele douã sãptãmâni
sunt foarte importante pen-
tru viitorul climatic al ome-
nirii. Peste 100 de ºefi de

stat ºi de guvern au confirmat cã vor
ajunge în Egipt, unde se vor alãtura
numeroºilor reprezentanþi ai guver-
nelor, instituþiilor ºi organizaþiilor in-
ternaþionale, ai companiilor ºi ai so-
cietãþii civile, pentru a participa la
COP27, care are loc în perioada 6 -
18 noiembrie. Pe parcursul celor
douã sãptãmâni de negocieri, Româ-
nia va fi reprezentatã de preºedinte,
de miniºtri ºi de o echipã tehnicã. De-
legaþia românã la cea de a 27-a Con-
ferinþã a Pãrþilor Convenþiei Cadru a
Naþiunilor Unite privind Schimbãrile
Climatice (COP27) care are loc în
Egipt, la Sharm El-Sheikh, va susþine
poziþia comunã a Uniunii Europene,
agreatã în cadrul Consiliului de Me-
diu din 24 octombrie. Angajamentul
UE ºi al statelor sale membre vizeazã
atingerea neutralitãþii climatice în
Uniune pânã în 2050, în vederea
îndeplinirii Acordului de la Paris. În
plus, angajamentul prevede ºi obiec-

tivul de reducere a emisiilor nete de
gaze cu efect de serã cu cel puþin
55% comparativ cu 1990 pânã în
anul 2030. Potrivit unor surse oficia-
le, în cadrul reuniunilor de coordona-
re ale Uniunii Europene, România va
susþine ideea de a se promova cât mai
eficient nivelul de ambiþie declarat
prin actualul angajament al Uniunii,
pus în aplicare prin pachetul legisla-
tiv “Fit for 55”. Astfel, România va
sublinia importanþa respectãrii, în
continuare, a principiilor care au ghi-
dat, pânã în prezent, politicile UE în
domeniul schimbãrilor climatice, re-
spectiv: echitate, solidaritate, flexibi-
litate ºi integritate de mediu. De ase-
menea, România considerã cã un
succes al COP27 l-ar reprezenta obþi-
nerea unei decizii pe tema atenuãrii
schimbãrilor climatice. Mitigation
Work Programme (MWP) ar trebui sã
înceapã în anul 2023 ºi sã dureze pânã
în 2030 sau cel puþin pânã când deca-
lajul de atenuare este suficient închis.

OCTAVIAN DAN

(continuare în pagina 11)

Sentix: Vremea bunã
readuce speranþa
în Europa

I
ndicii încrederii investitorilor pri-
vind activitatea economicã din
zona euro au înregistrat o creºtere
peste aºteptãri în noiembrie 2022,

dupã cum aratã ultimul raport de la
Sentix GmbH (vezi graficul).

Indicele agregat a crescut cu 7,4
puncte faþã de luna precedentã,
pânã la -30,9 puncte, în condiþiile
în care indicele aºteptãrilor a cre-
scut cu 8,7 puncte, pânã la -32,3
puncte, iar indicele condiþiilor
curente a crescut cu 6 puncte,
pânã la -29,5 puncte. Aceste va-
lori nu reprezintã, însã, semnalul
pentru o inversare a tendinþei ne-
gative, dupã cum se aratã în raport.

Temperaturile medii din octombrie
2022, semnificativ mai mari decât în
anii precedenþi, au contribuit decisiv la
creºterea optimismului, deoarece au
condus la “diminuarea îngrijorãrilor
referitoare la o crizã catastrofalã a
gazelor naturale”.

Menþinerea stocurilor de gaze natu-

rale la un nivel foarte ridicat a fost po-
sibilã ca urmare a eforturilor fãcute de
gospodãrii ºi companii de a consuma
mult mai puþin decât în anii preceden-
þi, dupã cum se subliniazã în analiza de
la Sentix

“Eforturile de economisire au fost
enorme la nivelul sectoarelor
industriale”, conform raportu-
lui, însã “acestea nu sunt opti-
mizãri sau mãsuri adevãrate de
economisire, ci sunt rezultatul
închiderii capacitãþilor de
producþie”.

În plus, optimismul investi-
torilor ar putea sã fie prematur,

deoarece “urmeazã luni critice din
punct de vedere al temperaturilor,
dupã condiþiile favorabile de la înce-
putul perioadei toamnã - iarnã”.

Despre ultima majorare cu 75 de
puncte de bazã a dobânzilor de politicã
monetarã se spune cã are o influenþã
redusã asupra datelor curente.

(continuare în pagina 9)
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Profilul lui Lula este tras la indigo dupã acela al

demagogului tipic din America de Sud. Educaþie?

Zero. Ocupaþie? Muncitor. Viaþã de familie?

Cãsãtorit de trei ori. Carierã? Agitator sindicalist.


