
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
— ARAD 22 (23) aprilie 2019 —



ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ

Prima convocare
22 aprilie 2019, ora 10:00, la sediul central

A doua convocare
23 aprilie 2019, ora 10:00, la sediul central

Data de referință
9 aprilie 2019
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Adunarea generală ordinară a acționarilor 2019



Publicitatea convocării AGOA
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CONVOCATORUL AGOA

• comunicat în 18 martie 2019 către Autoritatea de Supraveghere Financiară („ASF”) –
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare și Bursa de Valori București

• publicat în

• Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 1227 / 19 martie 2019

• cotidianul național BURSA nr. 51 (6346) / 19 martie 2019 

• cotidianul local JURNAL ARĂDEAN nr. 8282 / 19 martie 2019

• publicat în 18 martie 2019 pe site-ul Bursei de Valori București (www.bvb.ro) și pe cel al 
SIF Banat-Crișana (www.sif1.ro)

Adunarea generală ordinară a acționarilor 2019



Agenda AGOA 2019

Punctul 1 pe ordinea de zi

Aprobarea situațiilor financiare individuale ale 
exercițiului financiar 2018, pe baza discuțiilor 
și a rapoartelor prezentate de consiliul de 
administrație, de președinte și de auditorul 
financiar.
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Agenda AGOA 2019

Punctul 1 pe ordinea de zi

Materialele supuse dezbaterilor și aprobării AGA la punctul 1 al ordinii de zi 
au fost puse la dispoziția acționarilor conform reglementărilor în vigoare și 
constă în: 

• Raportul Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2018;

• Situațiile financiare individuale pentru anul încheiat la 31 decembrie 2018, întocmite în 
conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) adoptate de 
Uniunea Europeană și Norma nr. 39 / 2015 emisă de Autoritatea de Supraveghere 
Financiară (ASF);

• Raportul auditorului independent;

• Raportul președintelui Consiliului de Administrație privind activitatea consiliului de 
administrație în anul 2018. 
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Agenda AGOA 2019

Punctul 1 pe ordinea de zi (continuare)

PERFORMANȚA FINANCIARĂ [milioane lei] 2016 2017 2018

Venituri 107,16 84,93 114,88

Câștiguri din investiții 2,26 3,31 (16,05)

Cheltuieli 25,12 15,75 17,93

Profit brut 84,30 72,49 80,89

Profit net 81,36 69,55 77,19

POZIȚIA FINANCIARĂ [milioane lei] 2016 2017 2018

Total active, din care 2.110,19 2.488,15 2.452,94

Total active financiare 2.071,89 2.462,83 2.427,11

Capitaluri proprii 1.954,25 2.291,24 2.321,42

Total datorii 155,94 196,91 131,52
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2.228,2 mn lei valoarea activului net (4,3067 lei / acțiune)
la 31 decembrie 2018

Agenda AGOA 2019

Punctul 1 pe ordinea de zi (continuare)
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Agenda AGOA 2019

Punctul 1 pe ordinea de zi (continuare)

valorile activului net sunt cele raportate pentru finalul lunii decembrie al fiecărui an; pentru perioada 2008 – 2015 elementele non-portofoliu au 
fost calculate pe baza evidențelor contabile în conformitate cu Reglementările contabile românești (RAS) în vigoare la acea dată, pentru 2016 - 2018 
elementele non-portofoliu sunt calculate conform IFRS; capitalizarea bursieră este calculată folosind prețul de închidere pentru titlul SIF1 în ultima 
ședință de tranzacționare a fiecărui an 
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Agenda AGOA 2019

Punctul 1 pe ordinea de zi (continuare)

EVOLUȚIA ACȚIUNILOR SIF1 ȘI A VALORII INDICELUI BET-FI ÎN 2018
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Agenda AGOA 2019

Punctul 1 pe ordinea de zi (continuare)
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ACTIVELE ADMINISTRATE DE SIF BANAT-CRIȘANA la 31 decembrie 2018

categorii de active (pondere în total active)

■ acțiuni listate
în valoare de 1.616,96 milioane lei
(2017: 2.061,13 milioane lei)

■ acțiuni nelistate
în valoare de 207,39 milioane lei
(2017: 166,55 milioane lei

■ titluri de participare AOPC 
nelistate
în valoare de 295,68 milioane lei
(2017: 230,40 milioane lei)

■ obligațiuni corporatiste 
în valoare de 48,66 milioane lei
(2017: 48,53 milioane lei)

■ depozite bancare și disponibil
în valoare de 35,27 milioane lei
(2017: 42,3 milioane lei)

■ creanțe și alte active
în valoare de 25,84 milioane lei
(2017: 25,32 milioane lei)  

Notă: valori calculate conform Regulamentelor ASF 
nr. 9/2014, nr. 10/2015 și nr. 2/2018

total active 
administrate

2.229,80 mil. lei
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Agenda AGOA 2019

Punctul 1 pe ordinea de zi (continuare)

TOP 10 SOCIETĂȚI DIN PORTOFOLIU la 31 decembrie 2018

Emitent Domeniul de activitate % deținere Valoarea deținerii (lei)*
% din

VAN

1. Banca Transilvania financiar-bancar 4,52% 436.148.404 19,57%

2. Erste Group Bank AG financiar-bancar 0,49% 285.198.651 12,80%

3. SIF Imobiliare Plc financiar 99,99% 155.565.429 6,98%

4. BRD Groupe Société Générale financiar-bancar 1,95% 155.216.666 6,97%

5. Vrancart Adjud ind. celulozei și hârtiei 75,06% 133.199.561 5,98%

6. Biofarm București ind. farmaceutică 23,22% 74.368.468 3,34%

7. SIF Moldova financiar-bancar 4,99% 61.185.109 2,75%

8. CONPET energie și utilități 6,5% 43.724.898 1,96%

9. SNGN Romgaz energie și utilități 0,41% 43.692.343 1,96%

10. SAI Muntenia Invest financiar-bancar 99,98% 40.997.799 1,84%

TOTAL 1.429.297.328 64,15%

* calculată conform Regulamentului ASF nr. 9/2014 și Regulamentului ASF nr. 10/2015
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Rezoluția supusă aprobării

Se aprobă situațiile financiare individuale aferente exercițiului 
financiar 2018, pe baza discuțiilor și a rapoartelor prezentate de 
consiliul de administrație, de președinte și de auditorul financiar.

Punctul 1 pe ordinea de zi

Agenda AGOA 2019



Punctul 2 pe ordinea de zi

Aprobarea repartizării profitului net realizat în 
2018, conform propunerilor Consiliului de 
administrație, în una din următoarele două 
variante:
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Agenda AGOA 2019
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VARIANTA I: 

Consiliul de administrație propune repartizarea profitului net aferent
exercițiului financiar 2018, în sumă de 77.186.227 lei, pe următoarele
destinații: 

- Dividende 26.903.295,54 lei, reprezentând 0,052 lei brut pentru o acțiune

- Alte rezerve 50.282.931,46 lei 

• Data de 11 octombrie 2019 ca dată a plății dividendelor
• Costurile aferente plății dividendelor suportate de acționari din valoarea dividendului net
• Modalitatea de plată conform prevederilor legale (Depozitarul Central, participanți, agent de plată)

Agenda AGOA 2019

Punctul 2 pe ordinea de zi (continuare)
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VARIANTA II: 

Aprobarea repartizării întregului profit net al exercițiului financiar 2018, în sumă de 
77.186.227 lei, la Alte rezerve,  în vederea susținerii unui program de răscumpărare de 
acțiuni.

Din sursele proprii de finanțare prevăzute de lege, Societatea va derula un program de 
răscumpărare a unui număr de  15.000.000 de acțiuni, în scopul reducerii capitalului 
social prin anularea acțiunilor răscumpărate.

Programul de răscumpărare acțiuni se va desfășura în conformitate cu prevederile legale 
aplicabile, întrunind următoarele caracteristici principale:
- Prețul minim per acțiune: 0,1 lei  
- Prețul maxim per acțiune: 4,388 lei   
- Durata programului: maxim 18 luni de la data publicării hotărârii in Monitorul Oficial al României

Agenda AGOA 2019

Punctul 2 pe ordinea de zi (continuare)
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În situația aprobării variantei 1 de distribuire a profitului, devine caducă și se 
elimină de pe ordinea de zi a AGEA din 22 (23) aprilie 2019 propunerea de 
aprobare a unui program de răscumpărare a acțiunilor proprii în vederea reducerii 
capitalului social (Programul I), inclusă la punctul 2 al ordinii de zi a acestei adunări.

În situația aprobării variantei 2 de distribuire a profitului, se supune aprobării 
AGEA din 22 (23) aprilie 2019 rezoluția de la punctul 1 al ordinii de zi a acestei 
adunări, referitoare la derularea programului de răscumpărare a acțiunilor proprii 
în scopul reducerii capitalului social al Societății (Programul I).

Agenda AGOA 2019

Punctul 2 pe ordinea de zi (continuare)



Punctul 3 pe ordinea de zi

Aprobarea situațiilor financiare consolidate 
întocmite pentru anul încheiat la 31 
decembrie 2018, pe baza discuțiilor și a 
rapoartelor prezentate de consiliul de 
administrație și de auditorul financiar.
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Situațiile financiare consolidate ale SIF Banat-Crișana întocmite pentru 
exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018 cuprind societatea și 
filialele sale (denumite în continuare „Grup”). Pentru exercițiul financiar 
2018, Grupul cuprinde SIF Banat-Crișana (societate-mamă), SAI 
Muntenia și Administrare Imobiliare. 

În conformitate cu cerințele Normei ASF nr. 39/2015, CA al SIF Banat-Crișana 
în calitate de societate mamă a Grupului are obligația de a elabora raportul 
consolidat al administratorilor care să prezinte dezvoltarea și 
performanța activităților și a poziției entităților incluse în consolidare. 

Agenda AGOA 2019

Punctul 3 pe ordinea de zi (continuare) – de actualizat
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Agenda AGOA 2019

Punctul 3 pe ordinea de zi (continuare)

LISTA INVESTIȚIILOR ÎN FILIALE 

Nr.

Procent deținut (%)

Denumire societate 31 decembrie 2017 31 decembrie 2018

1 (SIF Imobiliare PLC Nicosia) 99,99 99,99

2 (SIF SPV Two București) 0 99,99

3 SAI Muntenia Invest SA București 99,98 99,98

4 (Napomar SA Cluj Napoca) 99,43 99,43

5 (SIF Hoteluri SA Oradea) 99,00 99,00

6 (Azuga Turism SA București) 98,94 98,94

7 Administrare Imobiliare SA București - 97,40

8 (Silvana SA Cehu Silvaniei) 96,28 96,28

9 (IAMU SA Blaj) 76,69 76,69

10 (Vrancart SA Adjud) 75,06 75,06

11 (Somplast SA Bistrița) 70,75 70,75

12 (Central SA Cluj) 63,51 63,51

13 (Uniteh SA Timișoara) 0 33,81

14 (Ario SA Bistrița) 93,64 93,64

filialele prezentate între paranteze au fost eliminate din perimetrul de consolidare începând cu 1 ianuarie 2018
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Rezoluția supusă aprobării

Se aprobă situațiile financiare consolidate întocmite pentru anul 
încheiat la 31 decembrie 2018, pe baza discuțiilor și a 
rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de 
auditorul financiar.

Punctul 3 pe ordinea de zi

Agenda AGOA 2019



Punctul 4 pe ordinea de zi

Aprobarea descărcării de gestiune a 
administratorilor pentru exercițiul 
financiar 2018.
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Agenda AGOA 2019
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Rezoluția supusă aprobării

Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru
activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2018.

Punctul 4 pe ordinea de zi

Agenda AGOA 2019



Punctul 5 pe ordinea de zi

Aprobarea Bugetului de venituri și 
cheltuieli și a Programului de activitate
pentru exercițiul financiar 2019.
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Principalele obiective în anul 2019 vizează:

• îmbunătățirea calității portofoliului prin proiecte investiționale în zone dinamice ale 
economiei, în condiții de optimizare a echilibrului risc – rentabilitate;

• continuarea restructurării portofoliului prin reducerea expunerilor minoritare care nu se 
încadrează în strategia investițională a Societății;

• management activ în participațiile majoritare pentru dezvoltarea afacerilor și creșterii 
performanțelor acestora;

• administrarea eficientă a portofoliului și maximizarea performanțelor acestuia, îndeplinind 
toate cerințele de reglementare;

• adaptarea la provocările economice majore generate de un climat legislativ impredictibil;

• menținerea transparenței și a unei bune guvernanțe corporative.

Agenda AGOA 2019

Punctul 5 pe ordinea de zi (continuare) – de actualizat



25

Agenda AGOA 2019

Punctul 5 pe ordinea de zi (continuare)

PROPUNERE DE 
BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2019

propuneri
[LEI]

VENITURI

Venituri din dividende 99.000.000 

Venituri din dobânzi 6.500.000 

Alte venituri operaționale 130.200 

CHELTUIELI

Cheltuieli cu comisioanele 3.226.000 

Alte cheltuieli operaționale 20.788.200 

PROFIT ÎNAINTE DE IMPOZITARE 81.616.000 

IMPOZIT DIVIDENDE BRUTE CUVENITE 3.200.000 

PROFIT NET AL EXERCIȚIULUI 78.416.000 
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Rezoluția supusă aprobării

Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de 
activitate pentru anul 2019.

Punctul 5 pe ordinea de zi

Agenda AGOA 2019



Punctul 6 pe ordinea de zi

Aprobarea remunerației cuvenite 
membrilor consiliului de administrație 
pentru exercițiul financiar 2019.
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În conformitate cu prevederile art. 111 alin. (2) lit. c) și ale art. 153^18 alin. (1) din Legea nr.
31/1990, cu modificările și completările ulterioare, fixarea remunerației cuvenită pentru exercițiul
financiar în curs membrilor Consiliului de Administrație este de competența Adunării Generale 
Ordinare.

Asigurarea unei administrări prudente și eficiente, care respectă principiile legate de 
protecția investitorilor, trebuie să asigure proporționalitatea remunerațiilor acordate cu 
responsabilitățile specifice funcției acestora, astfel încât să se asigure o remunerare 
adecvata și responsabilă, care să asigure creșterea performanțelor, în vederea creșterii 
valorii societății, în beneficiul acționarilor săi. 

Pentru exercițiul financiar 2019, Consiliul de administrație supune aprobării adunării 
generale ordinare a acționarilor menținerea remunerației lunare cuvenită fiecărui 
administrator în cuantumul aprobat prin hotărârea adunării generale ordinare din data de 
26 aprilie 2016 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1934 din data de 
19 mai 2016.

Punctul 6 pe ordinea de zi (continuare)

Agenda AGOA 2019
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Rezoluția supusă aprobării

Se aprobă, pentru exercițiul financiar 2019, menținerea 
remunerației lunare cuvenită membrilor consiliului de 
administrație în cuantumul aprobat prin hotărârea adunării
generale ordinare a acționarilor din data de 26 aprilie 2016.

Punctul 6 pe ordinea de zi

Agenda AGOA 2019



Punctul 7 pe ordinea de zi

Aprobarea limitelor generale ale tuturor 
remunerațiilor suplimentare ale
membrilor consiliului de administrație și 
a limitelor generale ale remunerației 
directorilor.
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Limitele generale aprobate de adunarea generale reprezintă plafoane maximale și nu sume 
ce urmează să fie efectiv plătite, acestea fiind corelate cu prevederile bugetului de venituri și 
cheltuieli aprobat de AGA. 

Adunarea generală ordinară a acționarilor din data de 26 aprilie 2018 a aprobat limitele 
generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor consiliului de administrație 
la 0,3% din activul net mediu anual și limitele generale ale remunerațiilor directorilor la 
0,14% din activul net mediu anual, cumulat reprezentând 0,44% din activul net mediu anual. 

Consiliul de administrație supune aprobării adunării generale a acționarilor reducerea 
limitelor generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor consiliului de 
administrație și a  limitelor generale ale remunerațiilor directorilor la 0,42% din activul net 
mediu anual.

Punctul 7 pe ordinea de zi (continuare)

Agenda AGOA 2019
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Rezoluția supusă aprobării

Se aprobă reducerea limitelor generale ale tuturor 
remunerațiilor suplimentare ale membrilor consiliului de 
administrație și a limitelor generale ale remunerației directorilor 
la 0,42% din activul net mediu anual.

Punctul 7 pe ordinea de zi

Agenda AGOA 2019



Punctul 8 pe ordinea de zi

Aprobarea datei de 20 septembrie 2019 ca dată de 

înregistrare (19 septembrie 2019 ca ex date), în 

conformitate cu prevederile art. 86 alin. 1 din Legea 

nr. 297/2004 și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.
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În temeiul art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de 

instrumente financiare și operațiuni de piață, adunarea generală a 

acționarilor stabilește data de înregistrare, care reprezintă data 

calendaristică ce servește la „identificarea acționarilor care urmează a 

beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele 

hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor”, dată care va fi ulterioară cu 

cel puțin 10 zile lucrătoare datei AGA.
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Punctul 8 pe ordinea de zi (continuare)

Agenda AGOA 2019
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Punctul 8 pe ordinea de zi (continuare)

Agenda AGOA 2019

„Data de înregistrare” este definită de art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul ASF 
nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață 
astfel: 

„data calendaristică expres specificată, respectiv zz/ll/an, stabilită de adunarea 
generală a acționarilor, denumită în continuare AGA, care servește la identificarea 
acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau de alte drepturi și asupra 
cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGA. Data de înregistrare se stabilește în 
cazul hotărârilor AGA privitoare la evenimentele corporative”
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Punctul 8 pe ordinea de zi (continuare)

Agenda AGOA 2019

Data „ex date” este definită de art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul ASF nr. 
5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață 
astfel: 

„data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi 
lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor 
societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre. Ex 
date se calculează cu luarea în considerare a ciclului de decontare T + 2 zile 
lucrătoare”



Rezoluția supusă aprobării

Se aprobă data de 20 septembrie 2019 ca dată de înregistrare 
(19 septembrie 2019 ca ex date), în conformitate cu prevederile 
art. 86 alin. 1 din Legea nr. 24/2017 și ale Regulamentului ASF 
nr. 5/2018.
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Punctul 8 pe ordinea de zi

Agenda AGOA 2019



SEDIUL CENTRAL
Calea Victoriei nr. 35A Arad 310158
TEL 0257  304 438 FAX 0257 250 165

EMAIL sifbc@sif1.ro

SUCURSALA BUCUREȘTI
Calea Floreasca nr. 175, et. 7, camera A1 
Sector 1, București, 014459
TEL 021 311 1647     FAX 021 314 4487

EMAIL bucuresti@sif1.ro

www.sif1.ro


