Cine sunt cei mai influenţi investitori şi ce
şanse au ca să preia controlul averii de 1,4
miliarde de euro
ieri, 19:10 Autor: Roxana Pricop

Oameni de afaceri influenţi, care şi-au clădit averile de zeci de milioane de euro investind în
imobiliare, energie şi construcţii, au pe mână pachete importante de acţiuni la cele cinci SIF-uri,
semn că schimbarea e mai aproape ca niciodată la vârful acestor companii care sunt conduse cu
mână de fier, unele dintre ele de aceiaşi oameni, de aproape două decenii.
Cele cinci SIF-uri au o avere cumulată de 6,1 miliarde de lei (1,4 mld.euro), formată din pachete
de acţiuni deţinute la bănci (Erste Bank, BRD, Banca Transilvania sau BCR), la societăţi din
turism, construcţii, producătoare de utilaje industriale, dar şi importante active imobiliare.
Zilnic se situează în topul celor mai tranzacţionate societăţi de pe bursa de la Bucureşti, mai ales
că acţiunile SIF-urilor se vând cu un discount de peste 50% faţă de averea din portofoliu.
Controlul asupra acestei averi este deţinut de oamenii din consiliile de administraţie, iar
investitorii care reuşesc să intre în acest organism de conducere pot spune că au ajuns să
controleze SIF-urile. Până nu demult, mai ales până la Adunarea Generală a Acţionarilor de la
SIF Muntenia (SIF4) din 7-8 iulie, accesul unui investitor de pe bursă şi al apropiaţilor lui în
conducerea unei SIF era aproape imposibil. Motivul este destul de simplu: conducerile SIFurilor, multe dintre ele în funcţie încă de la înfiinţarea de la mijlocul anilor nouăzeci, au
împiedicat orice demers de înlocuire în funcţie şi au închis ochii la nemulţumirile strigate de
acţionari.

Cu toate acestea, AGA de la SIF Muntenia, supranumită şi puciul din iulie pentru că vechea
conducere a fost înlocuită de persoanele susţinute de influentul om de afaceri Gheorghe Iaciu,
acţionar cu 5% din SIF, a tras un semnal în piaţă că investitorii de pe bursă au o şansă. Mai ales
că şi restul de patru SIF-uri trebuie să îşi aleagă noi conducători, pentru că mandatele actualilor
membri ai consiliilor de administraţie expiră în toamnă, cum este cazul SIF Oltenia, sau în
primăvara anului viitor cum este cazul SIF Banat-Crişana (SIF1), SIF Moldova (SIF2) şi SIF
Transilvania (SIF3).
Întrebarea este dacă investitorii influenţi din acţionariatul celor patru SIF-uri vor urma acelaşi
demers ca Gheorghe Iaciu şi grupul de brokeri de la Swiss Capital sau îi vor susţine în continuare
pe vechii conducători.
La SIF Banat, Cuzman a jucat cartea reconcilierii
La SIF Banat-Crişana (SIF1) este preşedinte Ioan Cuzman din 1994. El deţine şi funcţia de
director general. La această societate a avut loc şi prima încercare de schimbare a conducerii în
2009. Atunci un grup de acţionari, coagulaţi în jurul Băncii Transilvania şi din care au făcut parte
şi oamenii de afaceri Horia Ciorcilă, Dragoş Bîlteanu şi Octavian Radu, au încercat să îl dea jos
din funcţie pe Cuzman, fără succes însă pentru că preşedintele le-a suspendat drepturile de vot pe
motiv că acţionează concertat. Suspendarea drepturilor de vot pe motiv că acţionarii acţionează
concertat e principala armă pe care şefii SIF-urilor o folosesc pentru a se apăra de atacurile
"revoluţionare" ale acţionarilor.
La doi ani distanţă, în februarie 2012, grupul Romenergo şi omul de afaceri Dragoş Bîlteanu au
ajuns să deţină 5% din acţiunile SIF1 după ce au cumpărat un pachet semnificativ de acţiuni de
la Banca Transilvania. Bîlteanu este directorul general al Romenergo, companie cu operaţiuni în
sectorul energetic, el este şi acţionar al grupului Romenergo, pe care l-a preluat în 2008
împreună cu un grup de investitori britanici.
Preluarea pachetelor de acţiuni la SIF1 nu a fost însă urmată şi de o tentativă de schimbare a
conducerii. Mai mult chiar, în iulie, cu o săptămână înainte de AGA istorică de la SIF Muntenia,
Dragoş Bîlteanu a fost numit vicepreşedinte în CA la SIF1, fiind propus chiar de Ioan Cuzman.
Omul de afaceri a fost astfel avansat din funcţia de membru, pe care a primit-o în 2010, Cuzman
declarând că are nevoie de un colaborator tânăr care să se ocupe de afacerile din Bucureşti ale
SIF-ului.
Dragoş Bîlteanu, 34 de ani, a devenit însă cunoscut mai ales prin investiţiile în imobiliare.
Recent, Bîlteanu alături de Ioannis Papalekas au cumpărat pentru 50 milioane de euro cel mai
înalt turn de birouri din Bucureşti, situat în Piaţa Victoriei. Potrivit informaţiilor din presă, omul
de afaceri bucureştean este al doilea cel mai important acţionar al companiei de dezvoltare
imobiliară UpGround Estate, care a vândut în 2009 două clădiri de birouri unui fond de investiţii
al Deutsche Bank pentru circa 150-200 milioane de euro.

Comunicarea cu acţionarii e cheia stabilităţii la SIF Moldova
La SIF Moldova (SIF2), funcţiile de preşedinte şi director general sunt deţinute de Costel
Ceocea, numit în funcţie în 2008, în locul lui Cătălin Chelu, şi reconfirmat de acţionari pentru un
mandat de patru ani în 2009. Costel Ceocea alături de Claudiu Doroş, vicepreşedintele şi
directorul general adjunct, au imprimat SIF-ului o strategie mai transparentă şi mai deschisă spre
acţionari, reuşind să obţină sprijinul investitorilor în probleme pe care alte SIF-urilor nu au
reuşit.
Cel mai influent investitor din acţionariatul SIF Moldova ar fi omul de afaceri Mihai Rotaru, cel
care controlează firma de construcţii Rotary Construcţii, potrivit unor surse din piaţă. Rotary
Construcţii este principalul business al omul de afaceri, firma fiind înfiinţată în anul 1990. Mihai
Rotaru a mai investit şi în sectorul spitalelor private, deţinând acţiuni şi la spitalul Arcadia,
controlat de familia Fiterman.
Nu sunt cunoscute planurile lui Mihai Rotaru cu privire la acţiunile SIF Moldova, dacă sunt o
investiţie de portofoliu sau o afacere pe termen mai lung, însă momentul în care acestea ar putea
deveni publice este AGA de alegere a noii conduceri din primăvara 2013.
A treia SIF e cel mai greu de cucerit
SIF Transilvania (SIF3) este condusă de la înfiinţare de Mihai Fercală, considerat cel mai
puternic şi autoritar şef de SIF. Nimeni nu a reuşit să îl schimbe din funcţie. Singurul care a
încercat să îi opună rezistenţă, în special în probleme legate de administrarea companiilor din
portofoliu, este Constantin Frăţilă, fost arbitru şi acţionar cu peste 2% din capitalul SIF-ului.
Rămâne de văzut în ce măsură Frăţilă va reuşi să strângă alături alţi acţionari într-un demers de
schimbare a conducerii.
SIF Transilvania a distribuit în acest an cele mai mari dividende din istorie, după ce anul trecut
şi-a vândut acţiunile la BCR, tot profitul pe 2011 mergând la acţionari. Acest "deal" ar putea să-i
aducă lui Fercală susţinere din partea acţionarilor pentru un nou mandat de preşedinte.
SIF Oltenia a scăpat de sub influenţa lui Staicu şi Chelu
SIF Oltenia a fost mulţi ani sub influenţa lui Dinel Staicu, cel care a cumpărat acţiuni la
începutul anilor 2000 cu bani "împrumutaţi" de la Banca Internaţională a Religiilor şi Transgaz
pe care firmele lui Staicu nu i-au mai returnat.
El a fost condamnat în 2011 la închisoare cu executare şi a fost înlocuit din funcţiile de
preşedinte şi director general al SIF Oltenia. Şi Cătălin Chelu, care în 2008 deţinea peste 7% din
acţiunile SIF Oltenia şi se lupta să-l dea jos pe Dinel Staicu, şi-a vândut în ultimii ani acţiunile,
rămânând cu o participaţie mai mică.
În prezent, unul dintre cei mai influenţi investitori de la SIF Oltenia este Florin Pogonaru, care
investeşte mai ales prin intermediul firmei Prodplast Bucureşti, la care este principal acţionar.
Florin Pogonaru este şi membru în Consiliul de Supraveghere al BCR, cea mai mare bancă din

România. SIF Oltenia este singura SIF care nu şi-a vândut acţiunile la BCR către Erste Bank,
grupul care controlează 95% din BCR. Tudor Ciurezu este cel care deţine funcţia de preşedinte şi
director general al SIF Oltenia. Ciurezu şi Pogonaru conlucrează atât la Prodplast, cât şi la
Prodplast Imobiliare, firmă care deţine terenul fabricii Prodplast din Bucureşti, pe care ar putea fi
dezvoltat un proiect rezidenţial.
De asemenea, Pogonaru şi Ciurezu i-au ţinut piept şi lui Cătălin Chelu în lupta pentru controlul
producătorului de ulei Argus Constanţa (UARG).
Un alt investitor important în acţiunile SIF5 este Dumitru Tudor, investitor pe bursă. El deţine şi
un loc în Consiliul de Administraţie al SIF-ului.
Schimbarea de la SIF Muntenia, o bătălie istorică pentru piaţa de capital
La SIF Muntenia (SIF4), pe 8 iulie, grupul de acţionari coagulat în jurul influentului om de
afaceri Gheorghe Iaciu, patronul Doraly, a reuşit să îşi impună propriii oameni în cele 11 poziţii
din Consiliul Reprezentanţilor într-o AGA epuizantă de 32 de ore. El a investit circa 30 mil. lei
pentru a prelua 5% din acţiunile SIF-ului. Însă nu reprezentanţii sunt cei care administrează
averea SIF-ului, ci societatea SAI Muntenia Invest, condusă din funcţia de director executiv de
Gabriel Filimon încă de la înfiinţare, astfel că reuşita schimbării va fi dată şi de măsura în care
noua conducere va reuşi să eficientizeze administrarea activelor.
Experienţa de la SIF Muntenia a arătat că schimbarea nu este posibilă dacă investitorul influent
nu are susţinerea fondurilor de investiţii şi de pensii. Fondurile de pensii şi de investiţii ale ING,
fondurile suedeze de investiţii East Capital, fondurile Franklin Templeton sunt printre cei mai
importanţi investitori instituţionali în acţiunile SIF-urilor. Fondurile de investiţii nu sunt însă
tipul de investitori care să schimbe din proprie iniţiativă conducerile, dar se raliază unor
demersuri de schimbare dacă acestea le vor aduce o maximizare a profiturilor. Tot experienţa de
la SIF Muntenia a arătat că lupta pentru preluarea controlului nu este uşoară, mai ales că vechile
conduceri deţin pârghiile procedurale.

