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PUNCTUL 8 AL ORDINII DE ZI AGOA 

 

Aprobarea completării punctului 9 din cadrul Politicii de 

remunerare a Societății de Investiții Financiare Banat-Crișana 

S.A., aprobată prin hotărârea nr. 4 a A.G.O.A. din 6 ianuarie 

2021, pentru corelarea acesteia cu prevederile art. 5 din 

Regulamentul UE nr. 2088/2019 privind informațiile privind 

durabilitatea în sectorul serviciilor financiare  

 

SIF Banat-Crișana, în calitatea sa de administrator de fonduri de investiții alternative (AFIA) 

autorizată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), se supune unor reglementări 

impuse la nivel european în ceea ce privește implementarea unor politici și proceduri de 

gestionare a riscurilor. 

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 317/1/09.12.2019 a fost publicat Regulamentul (UE) 

2019/2088 al Parlamentului European și al Consiliului privind informațiile privind durabilitatea în 

sectorul serviciilor financiare, cu aplicabilitate din data de 10 martie 2021. Noul regulament a 

introdus, pentru participanții la piața financiară, diverse cerințe legate de publicare la nivel de 

entitate, servicii și produse, având scopul de a impune mai multă transparență în ceea ce privește 

sustenabilitatea pe piețele financiare într-un mod standardizat.  

Regulamentul european stabilește norme armonizate privind transparența în legătură cu 

integrarea riscurilor legate de durabilitate și luarea în considerare a efectelor negative asupra 

durabilității în cadrul activităților lor și privind furnizarea informațiilor privind durabilitatea în 

ceea ce privește produsele financiare. În viziunea regulamentului, „risc legat de durabilitate” 

înseamnă un eveniment sau o condiție de mediu, socială sau de guvernanță care, în cazul în care 

se produce, ar putea cauza un efect negativ semnificativ, efectiv sau potențial, asupra valorii 

investiției. 

Noul regulament se aplică inclusiv societăților de administrare și AFIA care pun la dispoziție 

produse financiare (FIA). 

În conformitate cu articolul 5 (intitulat Transparența politicilor de remunerare în legătură cu 

integrarea riscurilor legate de durabilitate) din Regulamentul (UE) 2019/2088, „Participanții la piața 

financiară și consultanții financiari includ în politicile lor de remunerare informații cu privire la modul 

în care politicile respective sunt compatibile cu integrarea riscurilor legate de durabilitate și publică 

aceste informații pe site-urile lor internet.” 

Politica de remunerare a SIF Banat-Crișana a fost aprobată de către adunarea generală ordinară 

a acționarilor din data de 6 ianuarie 2021, în conformitate cu prevederile art. 92^1 din Legea nr. 

24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, modificată și 

completată prin Legea nr. 158/2020, potrivit cărora emitenții au obligația să supună aprobării 

acționarilor politica de remunerare în cadrul adunării generale. 

Fiind un atribut al adunării generale a acționarilor, introdus de Legea 24/2017 completată prin 

Legea 158/2020, Consiliul de administrație al SIF Banat-Crișana supune aprobării adunării 
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generale a acționarilor completarea Politicii de remunerare cu prevederi referitoare la integrarea 

riscurilor de durabilitate.  

Se supune aprobării adunării generale ordinare a acționarilor următoarea rezoluție: 

Se aprobă completarea punctului 9 din cadrul Politicii de remunerare a Societății de Investiții 

Financiare Banat-Crișana S.A., aprobată prin hotărârea nr. 4 a A.G.O.A. din 6 ianuarie 2021, pentru 

corelarea acesteia cu prevederile art. 5 din Regulamentul UE nr. 2088/2019 privind informațiile privind 

durabilitatea în sectorul serviciilor financiare, cu următoarele prevederi: 

„SIF Banat-Crișana promovează o gestionare a riscurilor eficace și solidă, fără ca structura de 

remunerare să încurajeze asumarea de riscuri excesive, inclusiv în raport cu riscurile legate de 

durabilitate, fiind corelată cu performanța ajustată la risc.”  

 

 

Bogdan-Alexandru DRĂGOI 

Președinte al Consiliului de Administrație 

 

 

 


