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PUNCTUL  8 AL ORDINII DE ZI AGOA 
 

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

informări către acționarii societății cu privire la beneficiile sau pierderile 

rezultate din plasamentele realizate în anii 2017, 2018 și până la 30 aprilie 

2019. Justificarea acestora și rezultatele fiecărui plasament în parte (data 

achiziției, emitentul, costul achiziției, participări la majorări de capital 

social, valoarea justă la 31.12.2018, diferențe pozitive/negative, eventual 

dobânda, dividende încasate). 

 

Strategia investițională a SIF Banat-Crișana,  prezentată în cadrul programelor de activitate și 

asumată de către conducerea societății, urmărește maximizarea performanțelor portofoliului în 

vederea creșterii valorii activelor administrate și a veniturilor din investiții.  

În perioada 2017 – 30 aprilie 2019, la fel ca în perioadele anterioare, direcțiile de acțiune în 

administrarea portofoliului și a operațiunilor efectuate de SIF Banat-Crișana s-au subsumat 

obiectivelor aprobate de acționari în cadrul programelor de activitate anuale și au vizat: 

 constituirea unui portofoliu divers de active capabile să atingă randamente țintă la nivelul de 

risc asumat; 

 creșterea calității portofoliului, ca bază a aprecierii valorii acestuia și a capacității de asigurare 

a unui flux constant de venituri pentru societate; 

 gestionarea și dezvoltarea portofoliului astfel încât să se adapteze profilului global de risc; 

 îmbunătățirea practicilor de guvernanță corporativă. 

Investițiile efectuate de SIF Banat-Crișana, inclusiv în perioada 2017 – 30 aprilie 2019, respectă 

categoriile de instrumente financiare stabilite prin Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, 

modificată și completată prin OUG nr. 32/2012 și limitele prudențiale de deținere prevăzute de 

Regulamentul CNVM nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a 

investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor. 

Alocările strategice pe clase de active și în interiorul fiecărei clase se fundamentează pe evaluări 

ale atractivității individuale a oportunităților investiționale, în contextul mediului macroeconomic 

și de piață existente la momentul fiecărei investiții/dezinvestiții. 

La această dată, SIF Banat-Crișana administrează un portofoliu complex, compus din următoarele 

categorii principale de instrumente financiare: acțiuni, obligațiuni corporatiste și unități de fond.  

Unul dintre obiectivele investiționale urmărite, în cadrul programelor anuale de activitate 

aprobate de acționarii societății, l-a reprezentat diversificarea portofoliului atât pe clase de 

active cât și în cadrul acestora, prin alternative echilibrate care să asigure un echilibru 

constant între riscuri și profitul așteptat, în condițiile de prudențialitate reglementate. 
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Evoluția în structură a activelor administrate de SIF Banat-Crișana, conform „Situației activelor 

și datoriilor” pentru perioada analizată, este prezentată în continuare: 

 
 

2016 2017 2018 T1 2019 

Tip instrument 
valoare 

mil. lei 
[%] TA 

valoare 

mil. lei 
[%] TA 

valoare 

mil. lei 
[%] TA 

valoare 

mil. lei 
[%] TA 

Acțiuni listate 1.502,14 77,22 2.061,13 78,90 1.616,96 72,52 1.615,18 69,78 

Acțiuni 

nelistate 
163,84 8,42 166,55 6,38 207,40 9,30 189,81 8,20 

Titluri de stat 102,72 5,28 65,47 2,51 - 0,00 - 0,00 

Obligațiuni 

corporative 
6,34 0,33 48,53 1,86 48,66 2,18 121,04 5,23 

Depozite și 

disponibil 
42,31 2,18 16,13 0,62 35,27 1,58 84,48 3,65 

Titluri de 

participare 

AOPC nelistate 

64,50 3,32 230,40 8,82 295,68 13,26 280,35 12,11 

Creanțe și alte 

Active 
63,33 3,26 24,27 0,93 25,84 1,16 23,72 1,02 

TOTAL ACTIV 1.945,18 100 2.612,48 100 2.229,80 100 2.314,58 100 

*TA – Total Activ calculat conform reglementărilor ASF 

Tabel nr. 1 - Structura activelor administrate (TA*) în perioada 2016 – T1 2019 

 

CATEGORII DE ACTIVE ADMINISTRATE DE SIF BANAT-CRIȘANA 

  
Grafic nr. 1 – Valoarea activelor administrate pe categorii de active 

Se observă că în perioada 2016 – T1 2019, cea mai mare pondere a instrumentelor financiare în 

care SIF Banat-Crișana are expunere o reprezintă acțiunile listate (variație între 70% și 79% din TA), 

urmată de expunerea pe titlurile de participare la AOPC nelistate (variație între 3% și 13% din TA), 

acțiuni nelistate (variație între 6% și 9% din TA).  
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Evoluția valorii activelor administrate este corelată cu evoluția pieței de capital datorită ponderii 

semnificative a deținerilor în societăți cotate atât la Bursa de Valori București cât și la Bursa de 

Valori din Viena. 

Structura de venituri a societății a avut o evoluție pozitivă, evidențiind un salt calitativ al 

portofoliului, care validează strategia și eforturile investiționale din ultimii ani.  

Tabel nr. 2 – Structura Veniturilor realizate în perioada 2016 - 2018 

Indicator 2016 % V.T. 2017 % V.T. 2018 % V.T. 

Venituri din dividende (lei) 101.624.336 94,83 81.469.412 95,93 110.224.602 95,95 

Venituri din investiții în 

Instrumente cu Venit Fix 

(dobânzi + cupoane) (lei) 

5.314.722 4,96 3.277.959 3,86 4.399.872 3,83 

Alte venituri operaționale 

(lei) 
225.646 0,21 180.497 0,21 252.136 0,22 

Venituri Totale (V.T.) 107.164.704 100,00 84.927.868 100,00 114.876.610 100,00 

sursa: Situațiile financiare individuale ale SIF Banat-Crișana S.A. 

 

Pentru a sintetiza realizările din anii 2017-2018, prezentăm structura veniturilor pe o perioadă mai 

lungă, care reliefează trendul favorabil al ultimilor ani: 

STRUCTURA VENITURILOR TOTALE 

 
Grafic nr. 2 – Veniturile totale realizate, prezentate în structură  

În ultimii 3 ani, principala sursa de venituri pentru SIF Banat-Crișana o reprezintă dividendele 

colectate de la societăților din portofoliu. Detalierea veniturilor pe principalele contrapartide a fost 

prezentată acționarilor în Nota 7 la Situațiile financiare individuale pentru exercițiile financiar 

încheiate la 31 decembrie ale fiecărui an.  

Privind în ansamblu sectorul fondurilor de investiții cotate la Bursa de Valori București, sub 

aspectul veniturilor din dividendele colectate de cele 5 SIF-uri, în 3 din ultimii 4 ani  SIF Banat-

Crișana (SIF1) a avut cele mai mari venituri din dividende, excepție fiind anul 2016 când SIF2 a fost 

pe primul loc iar SIF1 pe locul secund. 
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Tabel nr. 3 - Venituri din dividende colectate de cele 5 SIF-uri (milioane lei) 

anii 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

SIF1 16,0 21,0 15,9 34,1 101,6 81,4 110,2 

SIF2 24,2 30,4 28,7 27,7 118,7 73,3 95,5 

SIF3 16,7 13,7 13,2 15,7 25,6 42,4 64,7 

SIF4 14,3 13,3 14,9 18,1 60,5 41,0 56,9 

SIF5 40,0 40,6 44,5 29,5 44,2 68,3 90,6 

COMPARAȚIE VENITURI ÎNCASATE DIN DIVIDENDE 

 
Grafic nr. 3 – Comparație evoluția dividendelor încasate de cele 5 SIF-uri 

Argumente privind diversificarea portofoliului 

Riscul de concentrare, prin vulnerabilitatea dată de existența unor expuneri față de entități care 

au caracteristici comune sau asemănătoare, privește toate activele deținute de Societate, 

indiferent de perioada de deținere a acestora. Prin intermediul diminuării acestui tip de risc se 

urmărește evitarea înregistrării unei expuneri prea mari, deci prea riscante din punct de vedere al 

concentrării, față de un singur debitor/emitent la nivelul Societății. 

Prin specificul și istoricul portofoliului, expunerea cea mai mare este pe sectorul bancar, investițiile 

în sectorul bancar s-au dovedit rentabile și cu un profil randament-risc în parametrii obiectivelor 

investiționale ale Societății.  

Începând cu anul 2016, SIF Banat-Crișana a început un amplu proces de diversificare și optimizare 

a  portofoliului  prin achiziții și vânzări de instrumente financiare, situație prezentată în graficul de 

mai jos. 

VALOAREA TRANZACȚIILOR DERULATE ÎN PERIOADA 2016 – T1 2019  

ȘI ÎNCADRAREA ÎN OBIECTIVELE INVESTIȚIONALE 

 
Grafic nr. 4 – Încadrarea în obiectivele investiționale asumate și aprobate de AGA 
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Respectarea limitelor de deținere reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară pentru 

AOPC cu o politică de investiții diversificată, în conformitate cu prevederile art. 188 din 

Regulamentul CNVM nr. 15/2004), este una din direcțiile de acțiune preponderente pentru 

administrarea și controlul riscului asociat portofoliului de active. 

Analiza respectării limitelor de deținere se realizează atât lunar odată cu avizarea rapoartelor 

privind calculul activului net, cât și pe eveniment ca parte a procedurii de verificare prealabilă a 

investiției. În conformitate cu Politica de administrare a riscurilor investiționale ale SIF Banat-

Crișana, s-a urmărit încadrarea portofoliului în limitele de deținere prevăzute de Legea nr. 

297/2004,  Regulamentul CNVM nr. 15/2004 și Norma ASF nr. 14/2013 modificate prin 

Regulamentul ASF nr. 2/2018. 

Pe parcursul perioadei analizate nicio limită de deținere legală prudențială nu a fost depășită.   

În ceea ce privește limitarea expunerii pe un singur emitent la 10% din activele totale, deținerile 

SIF Banat-Crișana de acțiuni ale societăților bancare cotate la BVB și Viena sunt singurele expuneri 

mai mari de 10% din totalul activelor administrate la 31 decembrie 2018, acestea încadrându-se în 

limita legală de deținere majorată până la maximum 40% din valoarea totală a activelor. Cu toate 

acestea, gradul ridicat de concentrate pe sector și limitarea expunerii pe un singur emitent din 

categoria instrumentelor listate la 10% din activele totale - conform Regulamentului CNVM nr. 

15/2004, art. 188, lit. (b) - susțin o abordare de restrângere a expunerii prin reducerea graduală a 

expunerii pe emitenții bancari din portofoliu precum și diversificarea alocării investiționale prin 

mărirea expunerii pe alte sectoare pentru a menține/reduce riscul total investițional al 

portofoliului apreciat  ca fiind mediu. 

Menționăm că SIF Banat-Crișana SA a întreprins demersurile legale de informare a 

investitorilor cu privire la principalele sale investiții sau dezinvestiții (valoarea 

acestora și câștig sau pierdere rezultată) prin intermediul rapoartelor de activitate 

(anuale, semestriale, trimestriale)1 și a notelor la situațiile financiare publicate2.  

Situația detaliată a investițiilor SIF Banat-Crișana (pe emitenți), întocmită conform 

anexei 17 din  Regulamentul nr. 15/2004, este publicată trimestrial și este 

disponibilă investitorilor pe site-ul SIF Banat-Crișana și pe site-ul BVB3.   

 

ACHIZIȚII 

În intervalul ianuarie 2017 – martie 2019, SIF Banat-Crișana („Societatea”) a efectuat plasamente 

totale, în lei și valută, în valoare de 515.814.683 lei, valoarea justă (inclusiv valoarea încasată pe 

parcurs din activele cedate în intervalul analizat) la 31 martie 2019 a acestor plasamente (inclusiv 

beneficiile asociate acestora: dividende, dobânzi, sume distribuite de către fondurile de investiții 

către participanți) a fost de 551.414.210 lei.  

În structură, investițiile SIF Banat-Crișana se prezintă astfel: 

Acțiuni 

- Societatea a efectuat 3 investiții prin participarea la majorarea capitalului social cu aport în 

numerar la societăți din portofoliu (filiale sau filiale ale filialelor). Valoarea totală a aportului 

                                                      
1 Rapoartele Consiliului de administrație pentru anii 2017 și 2018 și Raportul pentru trimestrul I 2019 pot fi 

consultate pe site-ul Societății : 

 http://www.sif1.ro/ro/informatii-pentru-investitori/raportare-financiara/rezultate-financiare/ ; 
2 Situații financiare anuale 2017 – achiziții și vânzări acțiuni – nota 10 și 18; Situații financiare anuale 2018 – 

achiziții și vânzări acțiuni – nota 11, 17 și 18; Raportarea trimestrială martie 2019 - achiziții și vânzări acțiuni 

– nota 14 și 15; 
3 Situația detaliată a investițiilor: 

 http://www.sif1.ro/ro/informatii-pentru-investitori/raportare-financiara/rezultate-financiare/ 

http://www.sif1.ro/ro/informatii-pentru-investitori/raportare-financiara/rezultate-financiare/
http://www.sif1.ro/ro/informatii-pentru-investitori/raportare-financiara/rezultate-financiare/
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a fost de 53.429.687 lei. La 31 martie 2019, valoarea justă a acestor participații este de 

61.822.831 lei, SIF înregistrând, în intervalul analizat, dividende totale în sumă de 3.175.106 

lei aferente acestor investiții. Câștigul total brut asociat acestor plasamente este de 

11.568.250 lei. SIF Banat-Crișana a participat cu aport în numerar la înființarea unei filiale, în 

sumă de 119.988 lei. La data prezentei analize, societatea SIFI SPV TWO este fără activitate. 

- Societatea a achiziționat printr-o tranzacție directă un pachet de acțiuni rezidual la una dintre 

filialele sale, în sumă de 30.000 lei, și a recunoscut acțiuni intrate cu titlu gratuit la o societate 

din portofoliu în sumă de 34.021 lei. Valoarea justă a acestor participații la 31 martie 2019 a 

fost de 22.832 lei, Societatea încasând și dividende asociate acestor participații în sumă de 

4.262 lei. 

- SIF Banat-Crișana a achiziționat pachete de acțiuni la societăți listate, în România și Austria, în 

sumă totală de 75.129.004 lei, valoarea justă la 31 martie 2019 a acestor plasamente fiind de 

77.171.019 lei, SIF încasând în intervalul analizat dividende totale în sumă de 8.504.164 lei 

aferente acestor plasamente. Astfel, câștigul total brut asociat acestor investiții este de 

10.546.179 lei. 

Din punct de vedere al achizițiilor Societății pe ani, menționăm că: 

- În anul 2017 au fost achiziționate acțiuni în sumă de 21.350.207 lei, valoarea justă (inclusiv 

dividende primite) la 31 martie 2019 fiind de 39.320.231 lei. 

- În anul 2018 au fost achiziționate acțiuni în sumă de 106.535.179 lei, valoarea justă (inclusiv 

dividende primite) la 31 martie 2019 fiind de 110.643.870 lei. 

- În intervalul ianuarie – martie 2019, au fost achiziționate acțiuni în sumă de 857.314 lei, 

valoarea justă la 31 martie 2019 fiind de 856.100 lei. 

 

Obligațiuni 

Societatea a investit în două categorii principale de instrumente cu venit fix în intervalul analizat: 

obligațiuni de stat respectiv obligațiuni emise de societăți comerciale.  

Obligațiuni de stat 

- SIF Banat-Crișana a achiziționat în anul 2017 obligațiuni de stat în sumă totală de 39.109.055 

lei (valoarea nominală fiind 37.425.000 lei). Aceste plasamente au fost valorificate în 

intervalul octombrie 2017 – decembrie 2018, suma încasată din vânzarea acestora fiind 

38.259.049 lei, veniturile totale din dobânzi aferente acestor plasamente, totalizând 

1.128.660 lei. Astfel, câștigul total brut asociat acestor investiții este de 278.654 lei, având 

în vedere că lichiditatea medie imobilizată efectiv pe perioada deținerii a fost de 25,5 mil. lei. 

- În intervalul martie 2017 – decembrie 2018, Societatea a vândut obligațiuni de stat 

achiziționate în intervalul martie – iunie 2016. Valoarea totală achitată pentru obligațiunile 

respective a fost 100.989.637 lei (valoarea nominală fiind 98.880.000 lei). Valoarea încasată 

la vânzare a fost 99.891.123 lei, veniturile totale din dobânzi aferente acestor plasamente 

totalizând 3.858.376 lei. Astfel, câștigul total brut asociat acestor investiții este de 

2.759.862 lei, având în vedere că lichiditatea medie imobilizată efectiv pe perioada deținerii a 

fost de 54,3 mil. lei. 

Obiectivul deținerii obligațiunilor de stat l-a reprezentat creșterea randamentelor obținute prin 

plasamentele monetare realizate, în condițiile reducerii riscului asociat acestor investiții. 

Menționăm că în intervalul 2017 – 2019, rata medie a dobânzii obținută de Societate la sumele 

plasate în depozite bancare a fost de 1,7%.  
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Obligațiuni emise de societăți comerciale: 

- Societatea a plasat, în intervalul martie 2017 – ianuarie 2019, suma de 112.462.985 lei în 

obligațiuni emise de societăți comerciale (denominate în lei respectiv euro), din care suma 

de 107.598.125 lei în obligațiuni emise de filiale ale Societății (36.885.125 lei și respectiv 

15.000.000 euro). La 31 martie 2019, valoarea justă totală a acestor plasamente a fost de 

113.421.418 lei. Facem mențiunea că aceste plasamente nu sunt depreciate, Societatea 

înregistrează lunar în contul de profit sau pierdere dobânda de încasat aferentă acestor 

plasamente și a încasat la termenele stabilite în prospect cuponul aferent acestora. la 31 

martie 2019, veniturile totale din dobânzi aferente acestor plasamente a fost de 4.251.843 

lei. Astfel, câștigul total brut asociat acestor investiții este de 5.210.276 lei.  

- Menționăm că în cursul lunii mai 2019, au fost răscumpărate anticipat obligațiuni în euro 

emise de o filială a Societății, în sumă de 12.800.000 euro, încasându-se un cupon  aferent 

titlurilor răscumpărate în sumă de 248.285 euro. 

Obiectul investițional al deținerii acestor instrumente financiare l-a reprezentat, pentru Societate, 

diversificarea alternativelor de plasament în instrumente cu venit fix, obținerea unor randamente 

nominale mult superioare depozitelor bancare și, în cazul filialelor Societății emitente ale unor 

instrumente de datorie, asigurarea flexibilității structurii de finanțare și reducerea costurilor 

financiare comparativ cu variantele clasice de finanțare și maximizarea valorii adăugate generate 

la nivelul Societății și al filialelor sale. 

Unități de fond emise de fonduri închise de investiții 

Unul din obiectivele investiționale urmărite în cadrul programelor de activitate anuale aprobate 

de către Adunarea generală a acționarilor Societății l-a reprezentat diversificarea portofoliului, atât 

pe clase de active cât și în cadrul acestora, prin alternative echilibrate și în condițiile de 

prudențialitate reglementate. Astfel, în conformitate cu politica de investiții diversificată aplicabilă, 

a fost majorată expunerea pe titluri emise de OPCVM/FIA, instrumente care dețineau o pondere 

redusă în cadrul portofoliului administrat.  

Valoarea totală a titlurilor de participare în AOPC/OPCVM, permisă conform prevederilor 

Reg.15/2004, art.188 (h) este de maxim 50% din activele administrate. La finele lunii martie 

2019, ponderea deținerilor în unități de fond din portofoliul SIF Banat-Crișana reprezintă 12,11% 

din total active. 

Totodată, precizăm că profilul de risc este evaluat anual și este monitorizat în raport cu obiectivele 

privind nivelul de risc stabilit. Ca urmare a deținerilor în unități de fond, profilul de risc global al 

SIF Banat-Crișana nu s-a modificat și este în conformitate cu apetitul la risc asumat și declarat 

investitorilor, limitele legale prudențiale de deținere fiind respectate. 

Din punct de vedere al performanței investițiilor Societății în unități de fond, menționăm că: 

- În intervalul ianuarie 2017 – martie 2019, au fost subscrise unități de fond în sumă totală de 

235.499.943 lei. 

- În perioada iunie 2018 – martie 2019, Societatea a răscumpărat unități de fond, încasând o 

sumă totală de 41.609.771 lei. 

- Valoarea justă a plasamentelor în unități de fond la 31 martie 2019 a fost de 242.496.461 lei 

(având în vedere și sumele distribuite de fonduri din dividendele încasate din participații în 

cursul perioadei analizate).  
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VÂNZĂRI 

În intervalul 2017 – 31 martie 2019, Societatea a efectuat vânzări de instrumente financiare 

(acțiuni, obligațiuni) respectiv răscumpărări (unități de fond) în sumă totală de 402.860.188 lei, 

structurate astfel: 

- Vânzările de acțiuni: au totalizat 223.100.244 lei, înregistrându-se un câștig contabil 

(recunoscut în cadrul fiecărui exercițiu financiar în care au fost înregistrate tranzacțiile de 

vânzare respective) în sumă de 126.823.086 lei, respectiv un câștig față de valoarea de 

achiziție de 119.177.487 lei. Diferența între aceste două rezultate este datorată faptul că 

nivelul costului contabil IFRS al acțiunii (în funcție de care este determinat rezultatul contabil 

în fiecare exercițiu financiar) este influențat de eventualele ajustări pentru depreciere anterior 

constituite, de diferențele din inflatare înregistrate conform IAS29 sau  de alte sume rezultate 

din recunoașterea diferențelor de valoare justa in profit/pierdere pe seama valorii contabile 

(in cazul titlurilor care anterior au fost clasificate ca disponibile pentru tranzacționare). Din 

punct de vedere al repartiției pe exerciții financiare, vânzările de acțiuni au reprezentat: 

• 2017: Vânzări în sumă totală de 8.702.107 lei, cu un câștig contabil de 2.249.771 lei și o 

pierdere față de valoarea de achiziție de 2.742.319 lei, reprezentând vânzări de pachete 

reziduale. 

• 2018: Vânzări în sumă totală de 111.649.592 lei, cu un câștig contabil de 71.300.597 lei și 

un câștig față de valoarea de achiziție de 65.617.357 lei. 

• Ianuarie – martie 2019: Vânzări în sumă totală de 102.748.546 lei, cu un câștig contabil 

de 53.272.718 lei și un câștig față de valoarea de achiziție de 56.302.449 lei. 

- Vânzările de titluri de stat: au totalizat 138.150.172 lei (valoare încasată), în condițiile unei 

valori de achiziție de 140.098.693 lei. Cuponul total înregistrat la venituri pe perioada 

deținerii a fost de 4.987.036 lei, rezultând un câștig în numerar în sumă de 3.038.516 lei. 

- Răscumpărările de unități de fond: au totalizat 41.609.771 lei, cu o pierdere contabilă de 

3.215.850 lei, respectiv un câștig față de valoarea de achiziție/subscriere de 855.939 lei. 

Facem mențiunea că, la data tranziției la IFRS 9 (1 ianuarie 2018), odată cu reclasificarea investițiilor 

în unități de fond din categoria activelor disponibile pentru vânzare în cea a activelor la valoare 

justă prin profit sau pierdere, Societatea a recunoscut în cadrul rezultatului reportat suma de 

68.204.116 lei, reprezentând diferențe favorabile de valoare aferente unităților de fond 

deținute în portofoliu la 31 decembrie 2017. 

Reiterăm faptul că SIF Banat-Crișana a întreprins demersurile legale de informare a investitorilor 

cu privire la principalele sale investiții sau dezinvestiții, valoarea acestora și câștigul/pierderea 

rezultat(ă), atât prin intermediul rapoartelor de activitate cât și prin intermediul notelor la situațiile 

financiare, întocmite și publicate conform prevederilor legale.   

În susținerea acestui fapt, facem precizarea că solicitările și argumentația grupului de acționari se 

bazează tocmai pe informările publice către investitori întreprinse atât de SIF Banat-Crișana cât și 

de filialele sale listate, conform obligațiilor legale de raportare continuă respectiv periodică. 

În ceea ce privește societățile nou înființate, revenim cu precizarea că SIFI SPV TWO a fost înființată 

în luna noiembrie 2018 și în prezent nu derulează activitate comercială. Suma investită de 

SIF Banat-Crișana în capitalul social al acestei societăți este de 119.988 lei. 

Obiectivul investițional al obligațiunilor emise de societăți filiale ale SIF Banat-Crișana sau 

SIF Imobiliare Plc l-a reprezentat, pentru Societate, diversificarea alternativelor de plasament în 

instrumente cu venit fix, obținerea unor randamente nominale mult superioare depozitelor 

bancare și, în cazul filialelor Societății emitente ale unor instrumente de datorie, asigurarea 
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flexibilității structurii de finanțare și reducerea costurilor financiare comparativ cu variantele 

clasice de finanțare și maximizarea valorii adăugate generate la nivelul Societății și al filialelor sale. 

Referitor la investițiile Societății în unități de fond, suplimentar față de argumentațiile deja 

prezentate, facem și precizarea că SIF Banat-Crișana nu are dreptul sau posibilitatea, direct sau 

indirect, să influențeze administratorii fondurilor de investiții pe care le deține în portofoliu în ceea 

ce privește exprimarea sau exercitarea unui anumit drept de vot în cadrul adunărilor generale ale 

acționarilor societăților din portofoliul fondurilor închise de investiții administrate de societăți de 

administrare a investițiilor, având în vedere că: 

- SIF Banat-Crișana nu deține titluri care să-i confere o poziție de control în cadrul entităților 

care au calitatea de administrator de fond; 

- SIF Banat-Crișana nu este reprezentată în cadrul managementului administratorilor de fond, 

nici la nivel de consiliu de administrație nici la nivel de conducere executivă, neputând astfel 

influența în vreun fel politica investițională și de management a administratorilor de fond; 

- Unitățile de fond nu au atașate drepturi care să confere SIF Banat-Crișana posibilitatea de a 

interveni în politica investițională a fondurilor, de a impune achiziționarea sau înstrăinarea 

anumitor instrumente financiare sau de a impune exercitarea într-un anumit mod a 

drepturilor atașate instrumentelor financiare deținute de fonduri. Drepturile investitorilor în 

unități de fond se rezumă la cele generale precizate în documentele de constituire (dreptul de 

retragere, răscumpărare, informare, acces la rapoarte periodice etc). Mai mult, SIF Banat-

Crișana nu are drepturi speciale sau suplimentare față de ceilalți investitori în fonduri și nu și-

a asumat obligații suplimentare față de administratorii fondurilor. 

Evoluția acțiunii SIF1 la BVB 

În perioada 2017 – T1 2019, SIF Banat-Crișana, prin respectarea obiectivelor asumate a reușit să  

asigure investitorilor un randament performant, prin evoluția bursieră a emitentului SIF1 

comparată cu indicele BET-FI, cel mai relevant benchmark pentru societățile de investiții financiare, 

aspect reflectat în graficul următor: 

 
Grafic nr. 5 – Evoluția prețului acțiunilor emise de SIF Banat-Crișana (SIF1) la BVB, 

comparație cu evoluția indicelui BET-FI, sursa: site BVB 

OUG 114 
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Analizând graficul, se observă că evoluția bursieră a emitentului SIF1 în mod constant excede 

dinamica indicelui BET-FI, asigurând un randament superior investitorilor în comparație cu 

performantele medii obținute de emitenții care fac parte din componenta indicelui. Acest lucru 

confirmă că politicile investiționale au avut un efect benefic asupra rezultatelor globale obținute 

de Societate. 

În  timp ce indicatorii de rentabilitate s-au situat peste media sectoriala, structura portofoliului s-a 

optimizat astfel încât să devină mai echilibrată.  

 

 

Bogdan-Alexandru DRĂGOI 

Președinte al Consiliului de Administrație 

 

 


