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Consiliul de Adimistrație al SIF Banat-Crișana a primit, în termenul legal, o solicitare de 

completare a ordinii de zi a ședinței Adunării Generale ordinare a Acționarilor convocată 

pentru data de 25/26 aprilie 2016 (AGOA) și propunerea unui proiect de hotărâre a AGOA 

în legătură cu acest punct. 

Solicitarea a venit din partea unui grup de acționari reprezentând împreună un procent 

de 5,4082 % din capitalul social al SIF Banat-Crișana și anume: 

- Business Capital for Romania – Opportunity Fund Cooperatief U.A., deținător a 

23.064.966 acțiuni, reprezentând 4,2024% din capitalul social; 

- Fond de Pensii Administrat Privat NN reprezentat prin NN Pensii SAFPAP S.A., 

deținător a 6.617.881 acțiuni, reprezentând 1,2058% din capitalul social. 

În temeiul art.117^1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu 

completările și modificările ulterioare, Consiliul de Administrație al SIF Banat-Crișana a 

completat ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare convocată pentru data de 25/26 

aprilie 2016, prin adăugarea unui nou punct (punctul 11), prezentat în continuare. 

PUNCTUL 11 AL ORDINII DE ZI AGOA 
Aprobarea distribuirii de dividende în sumă brută de 0,1098 

RON/acțiune, reprezentând 80% din profitul net aferent 

exercițiului financiar încheiat la data de 31.12.2015 

(propunere acționari). 
 

Motivele prezentate de acționari pentru includerea propunerii pe ordinea 

de zi a AGOA din 25/26 aprilie 2016: 

„ -  Având în vedere veniturile din dividende realizate de SIF Banat-Crișana în anul 2015, în 

sumă de 34.072.103 RON, profitul net din vânzarea activelor înregistrat de SIF Banat-Crișana 

în cursul aceluiași an, în sumă de 55.302.702 RON, precum și profitul acumulat în sumă de 

731.652.414 RON, conform situațiilor financiare anuale ale SIF Banat-Crișana pentru anul 

2015, publicate pe pagina de internet a societății; 

- Având în vedere faptul că distribuția de dividende este de natură a susține cotația acțiunii 

SIF1, precum și de a crește lichiditatea titlului; și 

- Având în vedere nivelul redus de impozitare a veniturilor din dividende începând cu anul 

2016, și mai ales specificul anului 2016 în ceea ce privește cota de impozitare a 

câștigurilor din dividende pentru investitorii individuali rezidenți, reprezentativi pentru 

SIF1 (43,1% din capitalul social la sfârșitul anului 2015, conform raportului anual 

disponibil pe pagina de internet a societății), 

distribuția de dividende reprezintă un angajament de a asigura acționarilor un câștig 

predictibil, contribuie la micșorarea discount-ului față de NAV la care se tranzacționează 

acțiunea SIF1 și, de asemenea, poate reprezenta un obiectiv de performanță măsurabil 

pentru management, de natură a stimula generarea de profituri viitoare, peste cele 

distribuite sub forma de dividende.” 
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Motivare de către acționari a proiectului de hotărâre: 

„ Așa cum am indicat și în motivarea includerii pe ordinea de zi a ședinței AGOA a punctului 

1 de mai sus, considerăm că SIF Banat-Crișana SA dispune de resursele necesare acordării 

de dividende acționarilor săi, având în vedere veniturile din dividende realizate de SIF Banat-

Crișana în anul 2015, în sumă de 34.072.103 RON, profitul net din vânzarea activelor 

înregistrat de SIF Banat-Crișana în cursul aceluiași an, în sumă de 55.302.702 RON, precum 

și profitul acumulat în sumă de 731.652.414 RON, conform situațiilor financiare anuale ale 

SIF Banat-Crișana pentru anul 2015, publicate pe pagina de internet a societății. 

De asemenea, 

- având în vedere faptul că distribuția de dividende este de natură a susține cotația acțiunii 

SIF1, precum și de a crește lichiditatea titlului; și 

- având în vedere nivelul redus de impozitare a veniturilor din dividende începând cu anul 

2016, și mai ales specificul anului 2016 în ceea ce privește cota de impozitare a 

câștigurilor din dividende pentru investitorii individuali rezidenți, reprezentativi pentru 

SIF1 (43,1% din capitalul social la sfârșitul anului 2015, conform raportului anual 

disponibil pe pagina de internet a societății), 

distribuția de dividende reprezintă un angajament de a asigura acționarilor un câștig 

predictibil, contribuie la micșorarea discount-ului față de NAV la care se tranzacționează 

acțiunea SIF1 și, de asemenea poate reprezenta un obiectiv de performanță măsurabil 

pentru management, de natura a stimula generarea de profituri viitoare, peste cele 

distribuite sub forma de dividende.” 

 

 

 

 

 

 

 

Bogdan-Alexandru Drăgoi     Octavian Avrămoiu 

Președinte, Director General     Vicepreședinte, Director General Adjunct 

 

REZOLUȚIA SUPUSĂ APROBĂRII AGOA la punctul 11  al ordinii de zi – propusă de acționari 

Aprobarea distribuirii de dividende în sumă brută de 0,1098 RON/acțiune, reprezentând 80% 

din profitul net aferent exercițiului financiar încheiat la data de 31.12.2015. 


