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ORDINEA DE ZI  
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății de Investiții 

Financiare Banat-Crișana S.A. din 14/15 aprilie 2014 („AGOA”) 
 

1. aprobarea situațiilor financiare ale exercițiului financiar 2013, pe baza 

discuțiilor și a rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, de 

președinte și de auditorul financiar; 

2. aprobarea distribuirii profitului și fixarea dividendului pe acțiune conform 

propunerilor din situațiile financiare ale exercițiului financiar 2013; 

3. aprobarea plății dividendelor în termen de maximum 6 luni de la data 

adunării generale ordinare a acționarilor;  

4. aprobarea descărcării de gestiune a consiliului de administrație pentru 

exercițiul financiar 2013; 

5. aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de activitate 

pentru exercițiul financiar 2014; 

6. aprobarea remunerației cuvenite membrilor consiliului de administrație 

pentru exercițiul financiar în curs;  

7. aprobarea limitelor generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale 

membrilor consiliului de administrație și a limitelor generale ale 

remunerației directorilor; 

8. alegerea unui administrator; 

9. aprobarea datei de 09.05.2014 ca dată de înregistrare în conformitate cu 

prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004. 
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PUNCTUL 1 AL ORDINII DE ZI 

Aprobarea situațiilor financiare ale exercițiului financiar 2013, pe baza 

discuțiilor și a rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, de 

președinte și de auditorul financiar. 

2013 a fost un an de dezvoltare a SIF Banat-Crișana, fiind reconfigurat modelul de 

business, cu focalizare spre creșterea eficienței și o dinamică accelerată a 

operațiunilor.  

Veniturile totale au atins 142 milioane lei, iar profitul net s-a ridicat la 80 milioane lei, 

depășind cu 33,4% nivelul prognozat, ca urmare a finalizării unor operațiuni peste 

estimările inițiale.  

Au fost finalizate două proiecte investiționale mari din programul de activitate pentru 

anul 2013: (i) achiziția pachetului majoritar de acțiuni la SAI Muntenia Invest și (ii) 

înființarea SIF Imobiliare Plc. 

Valoarea activului net a crescut cu 21% în 2013, ajungând la 1.596 milioane lei la finalul 

anului. Evoluția pozitivă reflectă o îmbunătățire a alocării resurselor, adăugând o 

valoare sporită pentru acționari.  

Societatea și-a consolidat poziția ca și constituent al indicilor BVB, cu o capitalizare 

bursieră care a crescut la 701 milioane lei la sfârșitul lunii decembrie 2013. Aprecierea 

a fost de 6,5% comparativ cu anul precedent. 

Evoluția principalilor indicatori financiari și operaționali înregistrați de SIF Banat-

Crișana: 

 
PRINCIPALE POZIȚII BILANȚIERE [milioane lei]      

  2010 2011 2012 2013 
Total active, din care  655,96 733,93 959,06 1.110,22 

Total active financiare  647,37 727,52 952,77 1.100,89 

Capitaluri proprii  538,55 642,60 874,62 1.028,40 

Total datorii curente  63,01 37,86 33,06 34,15 

PERFORMANȚA FINANCIARĂ [milioane lei]      

  2010 2011 2012 2013 
Total venituri   113,51 141,75 159,13 142,09 

Total cheltuieli   48,31 65,06 42,29 51,15 

Profit brut  65,20 76,69 116,84 90,94 

Profit net  63,00 63,01 100,51 80,14 

INDICATORI FINANCIARI [%]      

  2010 2011 2012 2013 
ROE (profit net / capital propriu)  11,7 9,8 11,5 7,79 

ROA (profit net / active totale)  9,6 8,6 10,5 7,22 

Rata marjei profitului brut (profit brut / total venituri)  57,4 54,1 73,4 64 

Rata de impozitare a profitului (impozit profit / profit brut)  3,4 17,8 14 11,9 

Rata de distribuire a dividendelor*  89,7 87,1 - * 



Materiale informative aferente subiectelor incluse pe ordinea de zi 4 

 

 

PERFORMANȚA ACȚIUNILOR ȘI A ACTIVULUI NET    

  2010 2011 2012 2013 
Preț acțiune (la finalul anului, în lei)  1,014 0,9030 1,213 1,292 

Valoare activ net** / acțiune (lei)  2,4805 2,3698 2,4061 2,9094 

PER  8,83 7,87 6,62 8,85 

Dividend / acțiune* (lei)  0,103 0,100 - * 

Activ net contabil / acțiune (lei)  1,0798 1,2682 1,6871 1.9606 

Valoare nominală a acțiunii (lei)  0,1 0,1 0,1 0.1 

Număr acțiuni  548.849.268 548.849.268 548.849.268 548.849.268 

DATE OPERAȚIONALE      

  2010 2011 2012 2013 
Număr angajați permanenți  78 78 78 51 

Număr sucursale  4 4 4 2 

STRUCTURA ACȚIONARIATULUI la 31 decembrie 2013 

  număr acționari dețineri 

Persoane fizice române  5.796.626 50,05% 

Persoane fizice străine  1.854 0,63% 

Persoane juridice române  274 26,38% 

Persoane juridice străine  53 22,93% 

TOTAL  5.798.807 100% 

 *    conform aprobării AGA de distribuire a profitului 

 ** calculată conform reglementărilor ASF  

 

Anexat materialelor informative se prezintă următoarele rapoarte supuse dezbaterii 

AGOA: 

 Raportul Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2013; 

 Situațiile financiare individuale pentru anul încheiat la 31 decembrie 2013, 

întocmite în conformitate cu Regulamentul nr. 4/2011 privind reglementările 

contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE aplicabile entităților autorizate, 

reglementate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, 

aprobat prin Ordinul Președintelui C.N.V.M. nr. 13/2011;  

 Raportul auditorului independent; 

 Raportul președintelui Consiliului de Administrație privind coordonarea 

activității consiliului de administrație în anul 2013. 

 

 

REZOLUȚIA SUPUSĂ APROBĂRII AGOA la punctul 1 al ordinii de zi – propusă de Consiliul de Administrație 

Se aprobă situațiile financiare ale exercițiului financiar 2013, pe baza discuțiilor și a rapoartelor 

prezentate de consiliul de administrație, de președinte și de auditorul financiar. 
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PUNCTUL 2 AL ORDINII DE ZI 
Aprobarea distribuirii profitului și fixarea dividendului pe acțiune 

conform propunerilor din situațiile financiare ale exercițiului financiar 

2013. 

 

 

Corelat cu obiectivele din bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate 

pentru anul 2014, consiliul de administrație al SIF Banat-Crișana propune acționarilor 

repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2013, în sumă de 

80.143.950 lei, la Alte rezerve, pentru surse proprii de finanțare. Informații privind 

repartizarea profitului se găsesc în Nota 3 la Situațiile financiare individuale încheiate 

la 31 decembrie 2013 supuse aprobării AGOA.  

Capitalizarea profitului va asigura flexibilitatea abordării unor oportunități 

investiționale de mai mare anvergură, fără a se apela la surse de finanțare externe sau 

dezinvestiții în active importante care au potențial de creștere și rentabilitate crescută 

în perioada următoare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REZOLUȚIA SUPUSĂ APROBĂRII AGOA la punctul 2 al ordinii de zi – propusă de Consiliul de Administrație 

 

Se aprobă distribuirea profitului net aferent exercițiului financiar 2013, în sumă de 

80.143.950 lei, la Alte rezerve, pentru surse proprii de finanțare utilizabile în viitor conform 

hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor. 
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PUNCTUL 3 AL ORDINII DE ZI 
 

Aprobarea plății dividendelor în termen de maximum 6 luni de la data 

adunării generale ordinare a acționarilor.  

 

În cazul adoptării de către AGOA a rezoluției propuse spre aprobare la punctul 2 al 

ordinii de zi, o hotărâre privind termenul de plată al dividendelor nu mai este 

necesară. 
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PUNCTUL 4 AL ORDINII DE ZI 

Aprobarea descărcării de gestiune a consiliului de administrație pentru 

exercițiul financiar 2013. 

 

Componența consiliului de administrație la data de 31 decembrie 2013 a fost 

următoarea: 

1. Dragoș-George BÎLTEANU – Președinte al Consiliului de administrație și Director 

General 

2. Ștefan DUMITRU – Vicepreședinte al Consiliului de administrație, administrator 

neexecutiv 

3. Toma-Valentin CHISER - Membru al Consiliului de administrație, administrator 

neexecutiv, membru al Comitetului de Audit 

4. Ion STANCU - Membru al Consiliului de administrație, administrator neexecutiv, 

membru al Comitetului de audit 

5. Ali H. LAKIS - Membru al Consiliului de administrație, administrator neexecutiv 

6. Petre Adrian PETREANU - Membru al Consiliului de administrație, administrator 

neexecutiv 

7. Najib EL LAKIS - Membru al Consiliului de administrație, administrator 

neexecutiv provizoriu 

În baza Raportului de activitate pentru anul 2013 prezentat de Consiliul de 

administrație, se supune spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor 

descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2013, în 

conformitate cu prevederile art. 111 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 31/1990 privind 

societățile comerciale, republicată și modificată. 

REZOLUȚIA SUPUSĂ APROBĂRII AGOA la punctul 4 al ordinii de zi – propusă de Consiliul de Administrație 

Se aprobă descărcarea de gestiune a consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 

2013. 
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PUNCTUL 5 AL ORDINII DE ZI 

Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de activitate 

pentru exercițiul financiar 2014. 

 

Anexat materialelor informative se prezintă proiectul Programului de activitate și al 

Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2014 supuse aprobării 

adunării generale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REZOLUȚIA SUPUSĂ APROBĂRII AGOA la punctul 5 al ordinii de zi – propusă de Consiliul de Administrație 

Se aprobă Programul de activitate și Bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul 

financiar 2014.  
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PUNCTUL 6 AL ORDINII DE ZI 

Aprobarea remunerației cuvenite membrilor consiliului de administrație 

pentru exercițiul financiar în curs. 

 

În conformitate cu prevederile art. 111 alin. (2) lit. c) și ale  art. 15318 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.  

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 24 aprilie 2013 a stabilit nivelul 

remunerație lunare a membrilor consiliului de administrație la 7.150 lei brut. Consiliul 

de administrație supune aprobării AGOA menținerea remunerației la acest nivel și 

pentru exercițiul financiar 2014. 

 

 

 

 

 

REZOLUȚIA SUPUSĂ APROBĂRII AGOA la punctul 6 al ordinii de zi – propusă de Consiliul de Administrație 

Se aprobă pentru exercițiul financiar în curs menținerea remunerației lunare actuale pentru 

membrii consiliului de administrație.  
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   PUNCTUL 7 AL ORDINII DE ZI 
 

Aprobarea limitelor generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale 

membrilor consiliului de administrație și a limitelor generale ale 

remunerației directorilor; 

Stabilirea de către adunarea generală a acționarilor a limitelor generale ale tuturor 

remunerațiilor suplimentare ale membrilor consiliului de administrație și a limitelor 

generale ale remunerației directorilor este cerință a Legii 31/1990 privind societățile 

comerciale (la art. 15318 alin. 2).   

Consiliul de administrație supune aprobării adunării generale a acționarilor limitele 

generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de 

Administrație la 0,3% din activul net mediu anual și a limitelor generale ale 

remunerațiilor directorilor la 0,1% din activul net mediu anual. Limitele generale 

propuse aprobării adunării generale reprezintă plafoane maximale și nu sume ce 

urmează să fie efectiv plătite.  

Societatea are în vedere contractarea unei polițe de răspundere managerială care să 

ofere acoperire pentru administratori și directori, beneficiar urmand a fi societatea. 

Limita de răspundere va fi de 5 mil. Euro, oferind protecție societății  și persoanelor 

asigurate în cazul aparitiei unor eventuale riscuri de despăgubire până la această 

valoare. Acoperirea oferită de o astfel de poliță  este mai largă decât în cazul polițelor 

individuale incheiate de administratori, asigurând răspundere retroactivă și acoperire 

pentru diverse categorii de cheltuieli (de reparare a imaginii, de diminuare a 

pierderilor, de urgentă etc.). Prima de asigurare anuală ce va fi plătită de Societate se 

va incadra in limitele generale ale tuturor remuneratiilor suplimentare ale membrilor 

consiliului de administratie si ale directorilor. 

 

 

 

REZOLUȚIA SUPUSĂ APROBĂRII AGOA la punctul 7 al ordinii de zi – propusă de Consiliul de Administrație 

Se aprobă limitele generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor consiliului de 

administrație la 0,3% din activul net mediu anual și limitele generale ale remunerației directorilor 

la 0,1% din activul net mediu anual. 
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PUNCTUL 8 AL ORDINII DE ZI 

Alegerea unui administrator. 

 

În conformitate cu prevederile Statutului, Societatea de Investiții Financiare Banat-

Crișana SA este administrată în sistem unitar, de un consiliu de administrație compus 

din 7 membri, aleși de adunarea generală pe o perioadă de 4 ani,  cu posibilitatea de a 

fi realeși.  

În urma votului secret exprimat de acționari în Adunarea Generală Ordinară din data 

de 24.04.2013, numai șase dintre administratorii aleși au întrunit numărul de voturi 

necesare pentru adoptarea hotărârilor de către adunarea generală.  

Potrivit prevederilor legale și statutare, în data de 26.07.2013, Consiliului de 

Administrație al SIF Banat-Crișana, a numit un administrator porovizoriu, în persoana 

domnului Najib EL LAKIS, până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor. 

Dl. Najib EL LAKIS  a fost avizat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) - 

Avizul nr. A/22/06.11.2013 - în calitate de administrator provizoriu al SIF Banat-Crișana 

până la adunarea generală ordinară a acționarilor. 

AGOA va alege administratorul prin vot secret, conform prevederilor art.130, alin. (2) 

din Legea nr.31/1990 și art.6, alin. (20)  din Statutul Societății.  

Administratorul ales trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile generale prevăzute 

de Legea 31/1990 pentru exercitarea acestei funcții, completate cu cele instituite de 

Legea 297/2004 privind piața de capital, de reglementările organismului de 

supraveghere și reglementare -ASF/CNVM și Statutul Societății.  

Durata mandatului va fi egală cu cea a administratorilor în funcție, aleși de către 

adunarea generală a acționarilor din 24.04.2013. 

În conformitate cu prevederile art. 1371 din Legea 31/1990, Consiliul de administrație a 

nominalizat și propune AGOA pe domnul Najib EL LAKIS pentru poziția de membru în 

consiliul de administrație. Informații privind candidatul sunt disponibile acționarilor 

pentru consultare pe pagina de internet a Societății, www.sif1.ro. 

În conformitate cu prevederile art. 27 alin. (1) lit. d) din Regulamentul CNVM nr. 

15/2004,  ulterior alegerii de către AGOA din 14/15 aprilie 2014, administratorul 

ales va fi supus autorizării de către Autoritatea de Supraveghere Financiară. 

  

 

REZOLUȚIA SUPUSĂ APROBĂRII AGOA la punctul 8 al ordinii de zi – propusă de Consiliul de Administrație 

Se alege Najib EL LAKIS ca administrator pe locul rămas vacant în consiliul de administrație, 

cu  o durată a mandatului valabilă până la încetarea mandatului administratorilor aleși de 

către adunarea generală a acționarilor din 24.04.2013. 
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PUNCTUL 9 AL ORDINII DE ZI 

Aprobarea datei de 09.05.2014 ca dată de înregistrare în conformitate cu 

prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004. 

 

În temeiul art. 238 alin.(1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, 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”.  

 

 

 

 

 

 

*** 

 

 

Materialele informative au fost aprobate de Consiliul de administrație al SIF Banat-Crișana 

în data de 14 martie 2014. 

 

 

 

Dragoș-George BÎLTEANU 

Președintele Consiliului de Administrație 

 

REZOLUȚIA SUPUSĂ APROBĂRII AGOA la punctul 9 al ordinii de zi – propusă de Consiliul de Administrație 

Se aprobă data de 9 mai 2014 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 

alin. 1 din Legea nr. 297/2004. 


