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PUNCTUL  9 AL ORDINII DE ZI AGOA 
 

Prezentarea de către Consiliul de Administrație al SIF Banat-Crișana a 

unei informări complete către acționarii societății cu privire la 

tranzacțiile de vânzare societăți/pachete de acțiuni/active imobilizate 

efectuate de către societățile la care SIF Banat-Crișana S.A. deține 

pachetul majoritar (SIF Hoteluri SA, SIF Imobiliare PLC și Administrate 

Imobiliare SA) realizate în perioada 2017-30.04.2019 (cost de 

achiziție+eventualele majorări de capital social, +credite în sold; valoare 

de vânzare, profit/pierdere, modalitate de plată a prețului). 

SIF Hoteluri SA  și SIF Imobiliare PLC sunt emitenți listați la Bursa de Valori București pe piața 

reglementată și respectiv pe sistemul alternativ AeRO, calitate în care își îndeplinesc obligațiile de 

raportare și transparență reglementate de legislația pieței de capital. 

Prin urmare, atât SIF Hoteluri (simbol CAOR) cât și SIF Imobiliare Plc (simbol SIFI) au realizat 

informarea (periodică și continuă) a acționarilor și investitorilor privind activitatea desfășurată prin 

rapoartele publicate (e.g. rapoarte curente, rapoarte anuale, rapoarte semestriale și rapoarte 

trimestriale - în cazul SIF Hoteluri SA), cu conținutul și în termenele prevăzute de legislația pieței 

de capital. 

Informațiile reglementate spre a fi prezentate acționarilor și investitorilor au fost făcute publice 

atât de SIF Hoteluri SA cât și de SIF Imobiliare PLC de la momentul listării. 

Având în vedere solicitările grupului de acționari privind „Tranzacțiile de vânzare de societăți / 

pachete de acțiuni / active imobilizate efectuate de către societățile la care SIF Banat Crișana deține 

pachetul majoritar de acțiuni realizate în perioada 2017-30.04.2019”, acestea sunt prezentate în 

tabelul următor: 

 

 

Tranzacții  de vânzare realizate în perioada  

2017 - 30.04.2019 de: 
Observații 

Societăți 
Pachete de 

acțiuni 

Active 

imobilizate 

SIF Hoteluri SA - - 14.938  lei 

Valoare rezultată din vânzarea a 

2 autovehicule integral 

amortizate. Prețul de vânzare 

reprezintă în totalitatea sa 

profit. 

SIF Imobiliare Plc 15.603.026 euro - - 

Vânzarea participației de 50% 

deținută în SIFI TM Agro + 

creanțe deținute împotriva 

acesteia – tranzacție prezentată 

în cadrul acestui material. 

Administrare 

Imobiliare SA 

- - 29.013 lei Valoare rezultată din vânzarea 

unui mijloc fix parțial amortizat. 

Pierdere înregistrată 5.513 lei. 
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SIF IMOBILIARE PLC 

SIF Banat-Crișana, în calitate de acționar majoritar, a dat dovadă de transparență privind 

activitatea desfășurată, informându-și continuu acționarii în cadrul rapoartelor periodice/curente 

și a programelor de activitate, cu privire la obiectivele investiționale și administrarea portofoliului. 

Programul de activitate pe 2013, aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor din 24 aprilie 2013, 

a avut ca obiectiv constituirea unor structuri de administrare centralizată a societăților în care 

SIF Banat-Crișana deținea poziții majoritare, în funcție de natura activităților acestora, pentru 

creșterea eficienței activității, implementarea unor tehnici unitare de management, adoptarea de 

măsuri de raționalizare a utilizării resurselor și de optimizare a costurilor, coordonarea proceselor 

investiționale majore, creșterea atractivității și a valorii de vânzare, urmând ca acțiunile sa fie 

listate la Bursa de Valori București.   

În acest context, în programul de activitate pentru anul 2013, a fost cuprins ca obiectiv constituirea 

unui holding (SIF Imobiliare), în scopul obținerii unor structuri optime pentru creșterea valorii 

activelor administrate, a profitabilității și a randamentului capitalului investit în aceste firme 
(http://www.sif1.ro/wp-content/raportare-financiara/2012/anual-2012/program-activitate-2013.pdf). 

În cadrul Raportului anual 2013, în secțiunea Activitatea investițională este prezentată înființarea 

SIF Imobiliare Plc, inclusiv motivația înființării holdingului în Cipru. (http://www.sif1.ro/wp-

content/raportare-financiara/2013/anual-2013/raportul-administratorilor-2013.pdf). 

Pe parcursul anilor 2014-2018, SIF Banat-Crișana a prezentat acționarilor, în cadrul rapoartelor 

anuale, activitatea desfășurată de SIF Imobiliare Plc – companie inclusă în „Top 10 companii” din 

portofoliul administrat de SIF Banat-Crișana. 

O sinteză este prezentată în continuare: 

SIF Imobiliare PLC („SIFI”) a fost înființată, prin încorporarea a 18 companii cu activități din 

domeniul imobiliar din portofoliul propriu, la data de 18.07.2013 în Nicosia, Cipru, sub denumirea 

SIF Imobiliare Limited, având numărul de înregistrare HE323682. Sediul social al societății -  

Karpenisiou, 30, 1077 Nicosia, Cipru. Valoarea de aport a celor 18 companii a fost  de 22.537.928 

euro (1.000.000 euro capital social și 21.537.928 euro prime de emisiune), calculată conform 

dispunerii de măsuri CNVM nr 23/2012 în vigoare la acea dată.  

Companiile care au fost aportate la capitalul SIF Imobiliare PLC de către acționarul majoritar, 

SIF Banat-Crișana, sunt: Agrorent SA Arad, Comalim SA Arad (MALI), Administrare Imobiliare SA 

București, Legume Fructe SA Oradea (LEOR), Vest Metal SA Oradea, Arta Culinară SA Cluj Napoca 

(ARCU), Bistrița SA Cluj-Napoca, Comat Cluj SA Cluj-Napoca (CACU), Comcereal Cluj SA Turda 

(COCL), Complex Laboratoare SA Cluj-Napoca, Napotex SA Cluj-Napoca (NTEX), Agmonia SA Oțelu-

Roșu, Central SA Petroșani, Cora SA Hunedoara, M.C.B. SA Baia Mare, Soiza SA Sighetu Marmației, 

Uniteh SA Timișoara (UNIT) și Urban SA Lugoj. 

Decizia de înființare a companiei în Cipru a avut la bază inexistența unei legi care 

reglementează activitatea de tip holding în Romania și un studiu realizat special pentru 

acest proiect de un consultant de renume referitor la selectarea unei jurisdicții favorabile 

pentru holding.  

Pentru a îndeplini cerințele pentru listare la BVB - sistemul Alternativ de tranzacționare, compania 

a fost transformată în Public Limited Company la începutul lunii septembrie 2013. Prin raportul 

curent nr 3649/10.09.2013 (http://www.bvb.ro/infocont/infocont13/SIF1_100913.pdf), SIF Banat-Crișana 

anunță investitorii despre înființarea societății SIF Imobiliare Plc precum și disponibilitatea 

documentului de prezentare (http://www.sif1.ro/wp-content/rapoarte-curente/2013/prezentare-sif-imobiliare-

update.pdf). 

http://www.sif1.ro/wp-content/raportare-financiara/2012/anual-2012/program-activitate-2013.pdf
http://www.sif1.ro/wp-content/raportare-financiara/2013/anual-2013/raportul-administratorilor-2013.pdf
http://www.sif1.ro/wp-content/raportare-financiara/2013/anual-2013/raportul-administratorilor-2013.pdf
http://www.bvb.ro/infocont/infocont13/SIF1_100913.pdf
http://www.sif1.ro/wp-content/rapoarte-curente/2013/prezentare-sif-imobiliare-update.pdf
http://www.sif1.ro/wp-content/rapoarte-curente/2013/prezentare-sif-imobiliare-update.pdf
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Prin comunicatul din data de 23 decembrie 2013, SIF Banat-Crișana informează investitorii asupra 

admiterii la tranzacționare a acțiunilor SIF Imobiliare Plc, la Bursa de Valori București – secțiunea 

CAN-ATS (http://www.bvb.ro/infocont/infocont13/SIF1_231213.pdf). 

Evoluția capitalului social 

Capitalul social inițial (aport integral în natură) al SIF Imobiliare a fost de 1.000.000 EUR (capital 

subscris și vărsat), divizat in 1.000.000 actiuni ordinare, diferența de 21.537.928 euro reprezentând 

prime de emisiune. 

În data de 28.08.2013, acționarii SIF Imobiliare au decis majorarea capitalului social prin emiterea 

de 500.000 actiuni ordinare, preț de emisiune 20 euro din care 1 euro valoare nominala și 19 euro 

primă de emisiune. În urma acestei majorări noul capital social devine 1.500.000 euro, primele de 

emisiune însumând 31.037.928 euro. 

În cadrul aceleeași Adunări Generale din 28.08.2013, acționarii aprobă tranzacționarea acțiunilor 

societății pe sistemul ATS din cadrul Bursei de Valori București. Începând cu data de 23.12.2013, 

societatea este tranzactionată sub simbolul SIFI, avand codul ISIN: CY0104062217. 

În vederea susținerii unor proiecte investiționale în domeniul agriculturii, în data de 10 februarie 

2016, Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor SIF Imobiliare Plc aprobă majorarea 

capitalului social cu suma de 3.000.000 euro. La finalul perioadei de subscriere, s-a constatat că 

au fost subscrise un număr de 2.999.974 actiuni, respectiv un capital social de 2.999.974 euro de 

către SIF Banat-Crișana1. 

În urma acestei operațiuni, capitalul social al SIF Imobiliare PLC devine 4.999.974 euro împărțit în 

4.999.974 actțiuni cu o valoare nominală de 1 euro. Participația deținută de SIF Banat-Crișana este 

de 4.999.961 actiuni, reprezentând 99,9997% din capitalul social al SIFI, restul de 13 acțiuni fiind 

deținute atât de persoane fizice cât și de persoane juridice. 

În cadrul raportului semestrial la 30 iunie 2016, SIF Banat-Crișana a informat investitorii asupra 

participării la majorarea capitalului social al SIF Imobiliare PLc (http://www.sif1.ro/wp-content/raportare-

financiara/2016/S1-2016/Raport-Semestrul-1-2016.pdf). 

Domeniul de activitate 

Domeniul principal de activitate al SIF Imobiliare Plc constă în: servicii financiare aplicabile 

domeniului imobiliar, cum ar fi investiții, administrarea investițiilor, consultanță referitoare la 

investiții; achiziționarea de pachete de control sau alte dețineri în capitalul persoanelor juridice și 

oferirea de consultanță financiară, managerială și administrativă, servicii și asistență pentru 

persoane juridice.  

Activitatea desfășurată de SIF Imobiliare Plc2  

SIF Imobiliare PLC urmărește maximizarea performanțelor portofoliului în vederea creșterii valorii 

activelor administrate și asigurarea unor rentabilități superioare ale capitalului investit. Astfel, 

Societatea are ca obiectiv administrarea eficientă a unui portofoliu de active – în segmentul 

industrial, retail și agro - în scopul creșterii valorii pentru acționari și obținerea unor randamente 

cât mai ridicate ale capitalului investit. 

SIF Imobiliare Plc, pentru fiecare dintre participațiile sale, urmărește valorificarea unui randament 

agregat, generat din câștiguri sub forma dividendelor cât și din câștiguri de capital. 

În anul 2014, ca parte a obiectului său de activitate, pentru efectuarea de noi investiții imobiliare 

SIF Imobiliare Plc a participat la constituirea a trei noi societăți comerciale: două firme cu obiect 

                                                      
1 Raport curent al SIFI din 20.04.2016 referitor la inchiderea perioadei de subscriere majorare cap. soc 
2 Sursa: Rapoartele anuale individuale/consolidate ale SIF Banat-Crișana SA din perioada 2014-2018. 

http://www.bvb.ro/infocont/infocont13/SIF1_231213.pdf
http://www.sif1.ro/wp-content/raportare-financiara/2016/S1-2016/Raport-Semestrul-1-2016.pdf
http://www.sif1.ro/wp-content/raportare-financiara/2016/S1-2016/Raport-Semestrul-1-2016.pdf
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de activitate închirieri de spații comerciale - SIFI B One SA (99,9%) și SIFI BH Retail SA (99,9%) și una 

în domeniul agricol - SIFI Tm Agro (50%).  

S-a efectuat analiza unor oportunități de business, în scopul îmbunătățirii performanței globale a 

portofoliului deținut de SIFI, raționalizarea și revizuirea proceselor operaționale la companiilor din 

grup, cu scopul creșterii eficienței acestora, creșterea marjelor de rentabilitate, reducerea 

costurilor și îmbunătățirea calității serviciilor. 

În anul 2015, s-a optimizat activitatea societăților din portofoliul SIF Imobiliare Plc, prin 

reorganizarea managementului și al activităților, fiind implementat la nivelul companiilor un 

sistem de planificare a resurselor integrat la nivel de grup, în vederea asigurării transparenței 

datelor și optimizarea procesului decizional pentru îmbunătățirea randamentului și eficienței 

afacerii.   

A fost proiectat și inițiat un proces de optimizare a costurilor efectuate la nivel de grup, în scopul 

asigurării centralizării operațiunilor de aprobare a necesarului de achiziții, respectiv de efectuare 

a plăților. 

De asemenea, s-a implementat un sistem de raportare financiară unitară, rapoarte clienți, 

rapoarte monitorizare creanțe, rapoarte BVC etc. și dezvoltarea unui sistem de calcul a ratelor de 

profit și de rentabilitate a capitalurilor, care să ajute la fundamentarea unor modele de analiză a 

randamentului și riscului investițiilor, a eficienței acestora, analiza cost-beneficiu, distribuția 

indicatorilor de performanță – rentabilitate și profitabilitate, analiza de senzivitate, scenarii, stress-

testing etc. S-au inițiat unele linii directoare la nivel Group SIFI, conținând noțiuni și procese de 

business, metode juridice și economice, apte să ofere principiile de bază cu privire la 

managementul proprietăților imobiliare deținute de afiliați. 

În anul 2016, SIF Imobiliare Plc și-a majorat capitalul social cu 2,99 milioane euro prin aportul în 

numerar al acționarilor pentru dezvoltarea activității cu investiții în domeniul agricol. Tot în acest 

an, SIF Imobiliare Plc a participat la constituirea unei noi societăți comerciale care a intrat în 

portofoliul său: SIFI Properties (99,9%) având ca obiect de activitate dezvoltare (promovare) 

imobiliară (cod CAEN 4110).  

În același an, s-a continuat procesul de restructurare a portofoliului, prin demararea a două 

proiecte de fuziune, respectiv SIFI B One (absorbantă) care va fuziona cu SIFI CS Retail SA, Urban 

SA și Agrorent SA ca societăți absorbite și cel de-al doilea proiect de fuziune Cora SA (absorbantă) 

cu Central SA (absorbită).  

În 2017, s-au finalizat cele două proiecte de fuziune menționate mai sus.   

În 2018, s-a continuat analiza oportunităților de business, cu scopul îmbunătățirii performanței 

Portofoliului global al SIF Imobiliare Plc, precum și raționalizarea și revizuirea proceselor 

operaționale la nivelul afiliaților, cu scopul creșterii eficienței lor, precum și al realizării unui salt 

cantitativ privind măsurile de performanță, cum ar fi randamentul investițiilor, reducerea 

costurilor și îmbunătățirea calității serviciilor. 

În privința tranzacțiilor cu titlul SIFI la prețul de 220 lei/acțiune la care face mențiune grupul 

de acționari   

Urmărind tranzacțiile la BVB cu acțiuni SIFI - efectuate repetat la intervale de câteva luni, cu un 

număr foarte redus de acțiuni (1 sau 3 acțiuni) și la variații de preț foarte mari care conduc la 

supraevaluări ale companiei SIF Imobiliare PLC în activul SIF Banat-Crișana, este evident faptul că 

aceste tranzacții au aptitudinea de a da semnale false în piață, existând riscul inducerii în eroare 

atât a investitorilor în acțiunile SIFI, cât și a investitorilor în acțiunile emise de SIF Banat-Crișana.  

SIF Banat-Crișana a informat acționarii/investitorii despre variațiile mari de valoare ale participației 

SIF Imobiliare Plc în activul net, incluzând la finalul Anexei 16 raportată în piață (publicată pe site-
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ul BVB și pe site-ul SIF Banat-Crișana) o notă explicativă privind impactul variațiilor de valoare și a 

factorii determinanți ai acestor variații la momentele respective: 

- Decembrie 2017 (http://www.bvb.ro/infocont/infocont18/SIF1_20180115131407_anc16-12-17.pdf), 

- Martie 2018 (http://www.bvb.ro/infocont/infocont18/SIF1_20180413191025_anc16-03-18-BVB.pdf) 

- Septembrie 2018 (http://www.bvb.ro/infocont/infocont18/SIF1_20181015103316_anc16-09-2018.pdf,  

- Aprilie 2019 (http://www.bvb.ro/infocont/infocont19/SIF1_20190515095531_anc16-04-2019.pdf) 

Precizăm că, în perioada 2017 - aprilie 2019, SIF Banat-Crișana  sau alte persoane afiliate 

grupului SIF Imobiliare Plc sau SIF Banat-Crișana nu au efectuat tranzacții cu acțiuni 

SIF Imobiliare Plc (simbol SIFI). 

Chiar și în lipsa unei piețe lichide pentru acțiunile SIFI, apreciem că tranzacțiile din piață în ultima 

perioadă nu pot fi considerate în mod normal și rezonabil că ar avea o justificare legitimă din punct 

de vedere comercial, motiv pentru care, prin adresa SIF Banat-Crișana nr. 1112 din 28 mai 2019, 

s-a solicitat Autorității de Supraveghere Financiară să analizeze tranzacțiile cu titlul SIFI și 

din perspectiva unor posibile încălcări ale art. 120 din Legea 24/2017 privind emitenții și 

operațiuni de piață și ale art. 12 din Regulamentul UE nr 596/2014 privind abuzul de piață. 

 

Vânzare SIFI TM Agro 

În luna februarie 2019, SIFI Plc a raportat în piață vânzarea participației deținute la SIFI TM Agro 

și a creanțelor deținute împotriva acesteia la prețul de 15,6 milioane euro 

(http://www.bvb.ro/info/Raportari/SIFI/SIFI-RC_14022019_ro_en.pdf), tranzacția fiind finalizată și valoarea 

contractului încasată integral la finalul lunii aprilie 2019 (http://www.bvb.ro/info/Raportari/SIFI/SIFI-

RC_240319_ro_en.pdf).  

Fără a pune la îndoială profesionalismul grupului de acționari privind analiza acestei tranzacții, 

facem următoarele precizări: 

 Există o diferență majoră între valoarea activelor unei companii și valoarea efectivă a 

companiei (pentru acționari), cele două noțiuni neputând fi confundate, așa cum încearcă 

să se inducă. Valoarea activelor unei companii reprezintă valoarea tuturor mijloacelor care 

contribuie la desfășurarea activității societății, iar valoarea companiei (valoarea pentru 

acționari) este reprezentată de valoarea activului net (dată de valoarea activelor minus 

valoarea datoriilor). 

 Ieșirea din acționariatul SIFI TM Agro a constat din vânzarea participației deținute (18.000 

acțiuni) și nu a cotei de 50% din valoarea activelor societății; 

 Societatea SIFI TM Agro este o participație a SIF Imobiliare Plc (societate de tip holding). 

 Evaluarea capitalurilor proprii (valoarea aferentă acționarilor) a SIFI Tm Agro , atât în 2017 

cât și în 2018, a fost efectuată de către un evaluator autorizat ANEVAR, pe bază de active, 

calculând Activul net; 

 Standardele de evaluare Anevar prevăd în cadrul SEV 200 că valoarea unor întreprinderi de 

tip holding poate fi obținută printr-o însumare a valorilor activelor și datoriilor și este numită 

abordarea prin activul net, aceasta abordare fiind utilizată la evaluarea SIFI TM Agro.  De 

asemenea, această abordare este utilizată atunci când există informații de piață adecvate 

despre activele societății; 

 În ghidul Anevar GEV 600 este stipulat că în aplicarea abordării prin active, bilanțul contabil 

întocmit conform politicilor contabile adoptate de întreprindere este ajustat astfel încât să 

http://www.bvb.ro/infocont/infocont18/SIF1_20180115131407_anc16-12-17.pdf
http://www.bvb.ro/infocont/infocont18/SIF1_20180413191025_anc16-03-18-BVB.pdf
http://www.bvb.ro/infocont/infocont18/SIF1_20181015103316_anc16-09-2018.pdf
http://www.bvb.ro/infocont/infocont19/SIF1_20190515095531_anc16-04-2019.pdf
http://www.bvb.ro/info/Raportari/SIFI/SIFI-RC_14022019_ro_en.pdf
http://www.bvb.ro/info/Raportari/SIFI/SIFI-RC_240319_ro_en.pdf
http://www.bvb.ro/info/Raportari/SIFI/SIFI-RC_240319_ro_en.pdf
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reflecte toate activele corporale, necorporale și financiare, precum și toate datoriile, la 

valoarea lor de piață sau la o altă valoare adecvată; 

 În calculul activului net al SIFI TM Agro au fost utilizate evaluările activelor imobilizate 

realizate de evaluatori externi Anevar și datoriile înregistrate în  contabilitate la care s-au 

adăugat și dobânzile datorate; 

 Conform situațiilor financiare la 31.12.2018 ale societății SIFI TM Agro, valoarea activului net 

(total activ minus total datorii) era de 48,32 milioane lei, respectiv 10,18 milioane euro, din 

care SIF Imobiliare Plc ar fi fost îndreptățită la 50% din această valoare, respectiv 5,09 

milioane euro, la care s-ar adăuga valoarea împrumutului acordat și a dobânzilor aferente 

(9,6 milioane euro), rezultând o valoare de 14,69 milioane euro. 

 Valoarea încasată de SIF Imobiliare Plc în urma vânzării SIFI TM Agro - de 15,6 milioane euro- 

este superioară calculelor de la punctul anterior (cu 0,81 milioane euro), ceea ce contrazice 

concluzia materialului justificativ al grupului de acționari, care echivalează eronat 

valoarea societății cu valoarea activelor totale. 

 

SIF Imobiliare Plc a vândut participația deținută la SIFI TM Agro cu suma de 15.603.026 euro, 

încasată integral în data de 23.04.2019 (http://www.bvb.ro/info/Raportari/SIFI/SIFI-RC_240319_ro_en.pdf), reprezentând: 

1) contravaloarea integrală a împrumuturilor acordate, împreună cu dobânzile 

aferente existente în sold la data tranzacției, în sumă de 9.603.026 euro; 

2) contravaloarea celor 18.000 de acțiuni deținute de SIF Imobiliare Plc la SIFI TM Agro 

pentru suma de 6.000.000 euro.    

În concluzie: 

SIF Imobiliare Plc a investit în SIFI TM Agro un aport la capitalul social în valoare de 45.000 lei 

(echivalent a 10.854 euro la data aportului) și a acordat împrumuturi, totalizând cu  

dobânzile aferente în sold la data tranzacției, suma de 9.603.026 euro și a încasat din 

tranzacție 15.603.026 euro, rezultând un câștig de 5.989.146 euro, respectiv de 62,30%. 

 

 

ADMINISTRARE IMOBILIARE SA 

SIF Banat-Crișana a prezentat societatea Administrare Imobiliare SA, care intră în perimetrul de 

consolidare al SIF Banat-Crișana, în cadrul raportului semestrial consolidat 2018 

(http://www.sif1.ro/wp-content/raportare-financiara/2018/S1-2018-c/Raport-consolidat-S1-2018.pdf) precum și în 

cadrul raportului anual consolidat pentru anul 2018 (http://www.sif1.ro/wp-content/raportare-

financiara/2018/A-2018/Raport-consolidat-2018.pdf).  

Administrare Imobiliare SA s-a înființat în anul 2007 sub denumirea „Dacia Meridian Expres” având 

în patrimoniu active cu care SIF Banat-Crișana și-a retras aportul din diverse societăți comerciale 

din județele Arad și Bihor, și anume: Aris SA  Arad (în 2007), Amet SA Arad (în 2012) și Argus SA 

Salonta (în 2010).  

În anul 2013, societatea își schimbă denumirea în Administrare Imobiliare SA („AISA”), sediul social 

se mută la București și societatea este încorporată în holdingul SIF Imobiliare Plc, care va deține o 

participație de 98,9% din capitalul social al AISA. 

Obiectul principal de activitate al AISA îl reprezintă activitatea de consultanță pentru afaceri și 

management, oferind servicii de gestionare a investițiilor către toate companiile din grupul SIFI: 

managementul investițiilor, consultanță cu privire la oportunități investiționale, servicii de 

http://www.bvb.ro/info/Raportari/SIFI/SIFI-RC_240319_ro_en.pdf
http://www.sif1.ro/wp-content/raportare-financiara/2018/S1-2018-c/Raport-consolidat-S1-2018.pdf
http://www.sif1.ro/wp-content/raportare-financiara/2018/A-2018/Raport-consolidat-2018.pdf
http://www.sif1.ro/wp-content/raportare-financiara/2018/A-2018/Raport-consolidat-2018.pdf
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consultanță managerială și administrative. 

Conform Actului constitutiv, pe lângă obiectul principal de activitate AISA mai poate desfășura și 

alte activități secundare, după cum urmează: 4110 dezvoltare (promovare) imobiliară, 6810 

Cumpărare și vânzare de bunuri imobiliare proprii, 6820 – Închirierea și subinchirierea bunurilor 

imobiliare proprii sau inchiriate.   

În cursul lunii decembrie 2018, datorită apariției unor oportunități de investiții în domeniul 

imobiliar, are loc o majorare de capital social a AISA, cu aport în numerar, pentru capitalizarea 

societății și atragerea surselor de finanțare pentru valorificarea unor oportunități apărute pe piața 

imobiliară. În acționariatul societății este cooptată SIF Banat-Crișana, aportul în numerar fiind de 

40,12 milioane lei. În urma acestei operațiuni, SIF Banat Crișana devine acționar cu o cotă de 97,4% 

în capitalul social al AISA în timp ce participația SIF Imobiliare Plc scade la 2,6%.3 

Proiectele investiționale (în valoare de 44,5 milioane lei) avute în vedere de către AISA la momentul 

majorării capitalului social se află în derulare. Datele cu privirea la aceste proiecte se bucură de 

protecția specifică secretelor comerciale, urmând a fi făcute publice pe măsură ce vor fi realizate. 

AISA, în calitatea sa de administrator în societățile din grupul „SIFI”, oferă servicii legate de investiții, 

dar nu reprezintă o entitate de investiții conform criteriilor IFRS10, prin urmare AISA intră în 

perimetrul de consolidare al SIF Banat-Crișana. 

Evaluarea capitalurilor proprii ale AISA (valoare aferentă acționarilor), valoarea justă înregistrată 

de SIF Banat-Crișana, este efectuată prin aplicarea abordării prin active, calculând Activul Net în 

conformitate cu metodologia prevăzută în Standardele de Evaluare ANEVAR. Valoarea justă a 

activelor AISA este stabilită anual de către un evaluator extern (autorizat ANEVAR), în conformitate 

cu standardele de evaluare.  

 

 

Bogdan-Alexandru DRĂGOI 

Președinte al Consiliului de Administrație 

                                                      
3 Raportul anual 2018 individual/consolidat al SIF Banat Crișana 


