
 

 

SIF BANAT-CRIȘANA 

POLITICA DE DIVIDEND 
 

Politica de dividend practicată de SIF Banat-Crișana urmărește păstrarea unui echilibru între remunerarea 

acționarilor prin dividend și nevoia de finanțare a investițiilor noi din profitul reinvestit-obținut. Strategia de 

păstrare a acestui echilibru urmărește atât creșterea atractivității investiționale pe termen lung pentru acțiunile 

SIF Banat-Crișana, cât și menținerea potențialului de dezvoltare viitoare a societății, asigurând profitabilitatea 

sustenabilă pe termen lung a activității în folosul creșterii valorii create pentru acționari.  

Stabilirea modalității și a proporției distribuirii profitului net este supusă aprobării Adunării Generale a 

Acționarilor (AGA) și ține cont de sustenabilitatea măsurii, de contextul economic, cât și de randamentele 

curente de pe piață.  

Dacă AGA SIF Banat-Crișana hotărăște referitor la distribuirea de dividende, toți acționarii societății înscriși în 

registrul consolidat la data de înregistrare stabilită de AGA au dreptul la dividendele aprobate de AGA, plata 

dividendelor efectuându-se în conformitate cu prevederile legale și ale hotărârilor adunării generale. 

Propunerea CA de repartizare a profitului și hotărârile AGA în această privință, termenele și modalitățile de 

plată ale dividendelor sunt făcute publice de către societate conform reglementărilor legale în materie, 

asigurând informarea corespunzătoare și cuprinzătoare a acționarilor, pentru ca aceștia să poată lua deciziile 

investiționale adecvate și exercita drepturile într-o manieră echitabilă.  

Modalitatea de remunerare a acționarilor SIF Banat-Crișana se aplică în folosul acestora prin politica de 

distribuire de dividende, cât și prin decizia de reinvestire a profitului sau de răscumpărare a titlurilor, în scopul 

declarat al creșterii valorii acțiunilor. Această creștere a valorii de capital a acționarului se manifestă cel puțin 

prin creșterea implicită a valorii acțiunii datorită efectului favorabil de reinvestire profitabilă a capitalului. În 

funcție de evoluția economică și financiară, de profilul la risc și de așteptările investiționale ale acționarilor, cele 

două modalități de remunerare ar trebui să ofere cel puțin aceeași atractivitate investițională.  

În cazul în care oportunitățile de reinvestire a profitului sunt mai atractive pentru acționari sau în cazul de 

răscumpărare a unor acțiuni de pe piață, rentabilitatea capitalului acționarului SIF Banat-Crișana are 

probabilitatea de a fi mai mare decât o simplă distribuire de dividend impozabil.  

Remunerarea acționarilor prin distribuire de dividende sau prin reinvestirea lor, ori prin răscumpărare din 

acțiunile listate pe piață, pot aduce, pe termen mediu și lung, beneficii suplimentare acționarilor. Profitul poate 

fi reinvestit, atunci când este mai eficient decât a fi plătit și impozitat sub formă de dividende. Profitul reinvestit 

poate fi direcționat eficient spre investiții noi, instrumente noi sau spre mărirea unor alocări în investiții deja 

existente în portofoliul SIF Banat-Crișana și care promit rentabilități superioare sustenabile și pentru capitalul 

suplimentar investit.  

Remunerarea acționarului SIF Banat-Crișana se poate efectua transparent, corect și eficient financiar și fiscal, 

în oricare din variantele decise a fi urmate: distribuția de dividende cash, reinvestirea profitului în speranța 

creșterii valorii acțiunii cu cel puțin mărimea dividendului nedistribuit sau programe de răscumpărare a 

acțiunilor societății.  

 

 


