
Octavian Radu, în liga 
marilor acţionari ai S1F
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SIF BANAT-CRIŞANA, SIF1 (LEI/TITLU)
Acţiunile SIF1 s-au depreciat cu 86.9% in ultimul an4  ian. 2008

3 ian. 20 08

m ih ae la .f ilip . s im o n a .d o b re Standard Octavian Radu. Omul de afaceri a mai 
de ţinu t acţiuni BRD şi Petrom. "Am vândut 
BRD ie ftin , ca să iau SIF1 şi mai ie ftin . Acţiuni 
Banca Transilvania nu am avu t niciodată", a 
mai spus Radu. El se numără p rin tre  prim ii 
inves tito ri de pe piaţa de capital locală, 
valoarea maximă a po rto fo liu lu i fiind de 3 mii. 
euro acum tre i ani. Omul de afaceri lucrează cu 
casele de brokera j BT Securities şi In tercap ita l 
Invest. Grupul RTC. cu a c tiv ită ţi in  re ta ilu l de 
carte, haine, incălţăm inte . imobiliare, curierat. 
IT şi logistică, a avu t un rulaj, anul tre cu t, de 
250 m ii. euro.

de ţine peste 1% din capitalul social al socie
tă ţ ii. p rin tre  care omul de afaceri Cătălin 
Chelu şi fondurile  adm in istra te  de Julius Baer. 
Valoarea acţiun ilo r de ţinu te  de Octavian 
Radu este de apropape 600.000 de euro. 
la u ltim u l p re ţ de la Bursă. Octavian Radu 
spune că a început să cumpere acţiuni la SIF 
Banat-Crişana in toamna lui 2008, in acest 
m om ent fiind singurele t it lu r i din porto fo liu . 
"Am vândut to t ce am de ţinu t şi am cumpărat 
acţiun i SIF. Am inceput să cum păr cănd a ajuns 
p re ţu l la 1,50 lei. Foarte curând, ajung la 1% şi 
nu mai cum păr", a declarat pentru Business
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Deţineref
► valoarea acţiunilor 
deţinute de Oc tavian 
Radu este dc apropape 
600 000 de euro. la 
ultimul preţ de la Bursa

Omul de afaceri Octavian Radu. proprie taru l 
RTC Holding, care de ţine lanţu l de librării 
D iverta , a ajuns unul d in tre  cei mai im portan ţi 
acţionari ai SIF Banat-Crişana (SIF1). in urma 
ach iz iţiilo r făcu te  in ultim a perioadă. El deţine 
un pachet de circa 1% din acţiunile  socie tă ţii 
de investiţii, acesta fiind pragul m axim  stab ilit 
de lege pe care un inves tito r il poate de ţine in 
cadrul unui SIF. La SIF Banat-Crişana. s-a 
ra porta t că un grup restrâns de investito ri
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