Presa din Romania a publicat in trecut multe falsuri la adresa mea si a actionarilor MEFIN, probabil
datorita unor atacuri directionate la adresa dlui Mircea Geoana in momentul in care acesta candida
pentru pozitii politice. Dl Geoana, in pozitia de Ambasador Roman la Washington a incurajat
implicarea noastra in privatizarea societatii MEFIN in anul 2002 si sa interesat asupra evolutiei
privatizarii pe parcursul timpului. Si eu si dl John Rakolta (celalalt actionar majoritar MEFIN) am
sprijinit pe parcursul timpului unele initiative ale dlui Mircea Geoana pe care leam considerat ca
fiind pozitive pentru evolutia Romaniei. Mircea Geoana este si sotul verisoarei mele, Mihaela
Geoana, dar inafara de calitatea sa de prieten si sustinator al activitatilor noastre din Romania, nu
are legaturi oficiale cu MEFIN.
De mentionat ca familia mea sa stabilit in SUA cu multi ani in urma, unde locuim din anul 1980,
iar implicarea noastra in Romania post1999 a pornit de la o dorinta de a sustine tranzitia
Romaniei catre o economie de piata stabila. Dl John Rakolta este si Consulul Onorific al Romaniei
la Detroit, fiind numit in aceasta functie de Presedintele Emil Constantinescu si validat de toate
Guvernele Romaniei pe parcursul timpului.
MEFIN este una dintre putinele socitetati privatizate post1989 care nu a fost falimentata si
lichidata, dimpotriva, sau pastrat locuri de munca si sa extins activitatea de baza, cu toate ca
terenurile societatii de la Sinaia sunt apreciate de unii ca fiind valoroase iar activitatea de baza nu
este una foarte profitabila. In timpul privatizarii, dar si dupa privatizare, actionarii MEFIN au fost
tintele unor campanii de denigrare in presa din Romania. Totusi, si eu si Dl John Rakolta am
considerat ca merita sa facem eforturi financiare si personale pentru a pastra activitatea de
productie la Sinaia pentru a crea un exemplu pozitiv pentru Romania.
De la privatizare, MEFIN a evoluat intrun mod extrem de pozitiv in ciuda unor contexte sociale si
economice dificile pe parcursul timpului. Repozitionarea societatii a implicat investitii in
infrastructura, sisteme operationale, resurse umane, produse noi si strategii de marketing. In
momentul de fata, MEFIN produce peste 1,000,000 componente pe an si societatea este prezenta
pe plan mondial in peste 70 tari pe fiecare continent. Peste 150 de produse noi au fost asimilate
de la privatizare (o medie de aproape un produs nou pe luna) si continuam sa investim in viitorul
platformei de la Sinaia. MEFIN a platit intotdeauna salarii, furnizori, taxe, viramente si impozite la
zi, chiar si in perioadele de criza economica.
Pe parcursul anilor, societatea MEFIN a fost recunoscuta in mod oficial de Ministerul Economiei
pentru activitatea industriala si de export, creand nu numai taxe si impozite pentru bugetul
Romaniei, dar si locuri de munca in industrie. Pastrarea activiatii industriale in Romania reprezinta
un interes strategic de siguranta nationala  in ambele razboaie mondiale din secolul trecut, MEFIN
a fabricat armanent pentru armata Romaniei. MEFIN a fost si este in continuare considerat un
exemplu extrem de pozitiv pentru industria din Romania si este in interesul national ca firme ca
MEFIN sa isi continue activitatea.
Ca exemplu recent, saptamana trecuta, dupa anularea Guvernului in ultimul moment a Pavilionului
Romanesc de la importanta expozitie Automechanika Frankfurt  una dintre cea mai mare din lume
in domeniul auto  MEFIN a fost singura firma dintre cele 13 firme din Romania care faceau parte
din Pavilionul Romanesc care sa prezentat la aceasta expozitie, pe cont propriu, pentru a promova
nu numai activitatea societatii dar si imaginea Romaniei. Precizez ca daca nici o firma care facea
parte din Pavilionul Romanesc nu sar fi prezentat la aceasta expozitie dupa ce Guvernul Romaniei
rezervase spatiul, la urmatoarea expozitie toate firmele din Romania ar fi fost penalizate cu 15% 
toate firmele din Romania, nu numai cele care faceau parte din Pavilion. Participarea MEFIN (pe
cost propriu de peste €10,000.00) a spalat inca o data imaginea Romaniei pe plan extern si a
anulat un dezavantaj pentru societatile din Romania.
In luna Mai al acestui an, am avut oportunitatea sa ii prezentam Primului Ministru situatia de la
MEFIN in cursul vizitei domniei sale la Detroit. Acest eveminent a fost descris sumar in ultimul

newsletter de pe platforma de la Sinaia, pe care vil atasez. Cei care castiga din activitatea MEFIN
(Guvernul  prin taxe si impozite, salariatii  prin locurile de munca, comunitatea locala  prin
actiuni de caritate, partenerii comerciali  prin locuri de munca si activitate economica, dar si
societatea Romana  printrun exemplu pozitiv) cunosc foarte bine valoarea investitiei pe care am
facuto la Sinaia si cel fel de oameni sunt actionarii MEFIN.
In legatura cu societatile mentionate mai jos, MEFIN si actionarii acestuia nu au legaturi cu
societati din Bahamas iar eu nu reprezint astfel de firme. Avocatii nostri se afla in Romania si in
SUA. Actionarul majoritar MEFIN a fost de la privatizare firma DCI Walbridge Partners, pe care o
reprezint si care in momentul de fata este incorporata in SUA. Actionarii DCI Walbridge Partners
sunt in totalitate cetateni Americani si toti locuiesc in SUA. Nu avem cunostinte despre avocati din
Bahamas sau alte "surse" sau "scurgeri" pe care le indicati.
Daca doriti sa promovati teorii in detrimentul MEFINului pentru a facilita atacuri la adresa familiei
Geoana, o faceti pe propria constiinta, cu cunostinta ca astfel de actiuni submineaza in mod direct
peste 300 locuri de munca din Romania, multe dintre acestea fiind ocupate de persoane cu o
varsta de peste 50 ani, si niste investitori bine intentionati care au venit in Romania sa creeze
buna stare si un nivel de trai ridicat pentru cetatenii acestei tari, nu sa profite de vulnerabilitatile
societatii Romanesti. Va recomand sa verificati sursele si sa actionati in mod responsabil. Daca
obiectivul dvs este subminarea dlui Mircea Geoana, sigur puteti gasi alte teme pentru atacurile la
adresa acestuia fara sa denigrati activitatea de la MEFIN sau actionarii acesteia.

