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PUNCTUL 3 AL ORDINII DE ZI AGEA 

Aprobarea reducerii capitalului social al SIF Banat-Crișana ca 

urmare a anulării unui număr de 7.912.307 acțiuni proprii. 

 

Considerente referitoare la anularea acțiunilor răscumpărate și reducerea 

corespunzătoare a capitalului social. 

(1) Prin Hotărârile nr. 3 din data de 27 aprilie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a 

IV-a, nr. 1682 din data de 12.05.2020 și nr. 4 din data de 27 aprilie 2020, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea a IV-a, nr. 1611 din data de 06.05.2020, Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor 

a aprobat derularea a două programe de răscumpărare a acțiunilor proprii: 

(i) Programul 1 vizând răscumpărarea a 15.000.000 de acțiuni, în vederea reducerii capitalului social al 

Societății, 

(ii) Programul 2 vizând răscumpărarea a 880.000 de acțiuni, în vederea distribuirii gratuite către membrii 

conducerii societății. 

Prin Hotărârea nr. 3 din data de 2 noiembrie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-

a, nr. 4256 din data de 03.12.2020, Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor a aprobat derularea 

unui program de răscumpărare a acțiunilor proprii (Programul 3) vizând răscumpărarea a 15.000.000 de 

acțiuni, în vederea reducerii capitalului social al Societății. 

În conformitate cu hotărârile adunării generale menționate anterior, achiziționarea acțiunilor în cadrul 

programelor de răscumărare urma a se va desfășura prin toate operațiunile de piață permise potrivit 

legii, inclusiv prin intermediul unor oferte publice de cumpărare inițiate de Societate, cu respectarea 

prevederilor legale.  

De asemenea, prin aceleași hotărâri ale adunării generale menționate mai sus, Consiliul de administrație 

al Societății a fost împunernicit să adopte toate măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile 

necesare, în vederea implementării programelor de răscumpărare aprobate. 

În baza mandatului primit de la adunarea generală a acționarilor, Consiliul de administrație a aprobat 

derularea cumulată, pentru un total de maxim de 30.880.000 acțiuni proprii, a Programelor de 

răscumpărare nr. 1, 2 și 3, menționate mai sus, prin inițierea de către SIF Banat-Crișana a unei oferte 

publice de cumpărare a propriilor acțiuni, cu respectarea cerințelor aprobate prin Hotărârile AGEA nr. 

3/27.04.2020, nr. 4/27.04.2020 și nr. 3/01.11.2020. SSIF SWISS CAPITAL S.A. a fost numită în calitate de 

intermediar în cadrul Ofertei Publice de Cumpărare Acțiuni emise de SIF Banat-Crișana. 

Documentul de ofertă publică de cumpărare de acțiuni emise de SIF Banat-Crișana a fost aprobat de 

către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin Decizia nr. 1166/22.09.2021. În conformitate cu decizia 

autorității, oferta publică de cumpărare a acțiunilor proprii s-a  derulat în perioda 29.09.2021 - 

12.10.2021, prin utilizarea exclusivă a sistemelor pieței pe care se tranzacționează acțiunilor Societății, 

permițând astfel accesul neîngrădit și nelimitat al tuturor potențialilor vânzători, persoane fizice și 

juridice, fără a se determina în vreun un fel persoanele cărora le este adresată, asigurându-se posibilități 

egale de receptare. 

La data de 15 octombrie 2021, intermediarul SSIF SWISS CAPITAL S.A. a comunicat Bursei de Valori 

București, notificarea cu privire la rezultatele ofertei publice de cumparare acțiuni emise de SIF Banat-

Crișana, potrivit căreia, în cadrul ofertei publice au fost achiziționate un număr de 8.792.307 acțiuni SIF1, 

reprezentând 1,7058% din capitalul social al SIF Banat-Crișana. 
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Având în vedere că, în urma derulării programelor de răscumpărare a acțiunilor proprii nu a putut fi 

achiziționat numărul total de 30.880.000 acțiuni proprii vizate, Consiliul de administrație al SIF Banat-

Crișana a suspus spre aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor convocată pentru data 

de 25/26 noiembrie 2021 modalitatea de alocare a celor 8.792.307 de acțiuni proprii răscumpărate în 

vederea reducerii capitalul social al Societății, respectiv în vederea distribuirii cu titlu gratuit către 

membrii conducerii Societății, în considerarea scopului celor trei programe de răscumpărare aprobate 

de acționari. 

Prin Hotărârea nr. 3 din data de 25 noiembrie 2021 adunarea generală extraordinară a acționarilor SIF 

Banat-Crișana a aprobat modalitatea de alocare a celor 8.792.307 de acțiuni proprii răscumpărate de 

către Societate în baza programelor de răscumpărare aprobate anterior de către adunarea generală a 

acționarilor în scopul reducerii capitalul social și pentru distribuirea cu titlu gratuit către membrii 

conducerii Societății, programe duse la îndeplinire prin derularea ofertei publice de cumpărare aprobată 

de către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin Decizia nr. 1166/22.09.2021, în următoarea 

variantă: alocarea unui număr de 7.912.307 acțiuni în vederea reducerii capitalului social al Societății și 

alocarea unui număr de 880.000 acțiuni în vederea distribuirii cu titlu gratuit către membrii conducerii 

Societății.  

Prin aceeași hotărâre, adunarea generală a însărcinat Consiliul de administrație cu obligația convocării 

unei adunări generale extraordinare a acționarilor, care să aibă pe ordinea de zi propunerea privind 

reducerea capitalului social al Societății, prin anularea unui număr de 7.912.307, alocate în acest scop. 

(2) Prin Raportul curent din data de 17.08.2020, SIF Banat-Crișana a informat acționarii cu privire la 

aprobarea de către Consiliul de administrație a „Planului de plată pe bază de acțiuni” (Stock Option Plan), 

prin care au fost oferite către membrii conducerii Societății un număr de 880.000 de acțiuni SIF1, în 

conformitate cu hotărârile adoptate de adunările generale extraordinare ale acționarilor, și anume 

Hotărârea AGEA nr. 4 din data de 27 aprilie 2020, prin care s-a aprobat derularea unui program de 

răscumpărare a acțiunilor proprii (Programul II) de către Societate, în conformitate cu legislația aplicabilă, 

pentru un număr maxim de 880.000 de acțiuni în vederea distribuirii cu titlu gratuit către membrii 

conducerii Societății, respectiv Hotărârea AGEA nr. 5 din data de 27 aprilie 2020, prin care s-a aprobat 

utilizarea acțiunilor achiziționate în cadrul Programului 2 de răscumpărare, menționat mai sus, în 

vederea distribuirii în cadrul unui Plan de tip „Stock Option Plan”. 

Totodată, prin același raport curent s-a publicat „Documentul de informare cu privire la oferirea sau 

alocarea de acțiuni către administratorii și directorii SIF Banat-Crișana” întocmit conform Anexei nr. 4 la 

Regulamentul nr. 5/2018.  

Prin Raportul curent din data de 02.08.2021, SIF Banat-Crișana a informat acționarii cu privire la faptul 

că, în cadrul ședinței din data de 30 iulie 2021, Consiliul de administrație a aprobat prelungirea duratei 

Planului de plata pe bază de acțiuni (Stock Option Plan) la 14 luni, față de durata inițială de 12 luni. Prin 

același raport curent s-a publicat „Documentul de informare cu privire la oferirea sau alocarea de acțiuni 

către membrii structurii de conducere SIF Banat-Crișana”, întocmit conform Anexei nr. 4 la Regulamentul 

nr. 5/2018, actualizat conform hotărârii Consiliului de administrație din data de 30 iulie 2021. 

Prin Raportul Curent din data de 7 decembrie 2021 SIF Banat-Crișana a adus la cunoștința acționarilor că 

la împlinirea termenului de 14 luni de la semnarea acordurilor de plată pe bază de acțiuni, membrii 

structurii de conducere își exercită dreptul de a primi un număr de 880.000 acțiuni SIF1, reprezentând 

0,1707 % din capitalul social, Societatea inițiind demersurile către Depozitarul Central privind efectuarea 

transferului direct de acțiuni în conformitate cu reglementările în vigoare, informațiile prevăzute la art. 

19 din Regulamentul UE nr. 596/2014 fiind disponibile pe pagina de internet a societății, în secțiunea 

Informații pentru investitori.  

În urma finalizării programului de Stock Option Plan, Societatea mai deține în proprietate un număr de 

7.912.307 acțiuni proprii. 
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(3). Programele de răscumpărare a acțiunilor au avut ca sursă de finanțare fondurile proprii ale societății, 

cu respectarea dispozițiilor art. 103^1 lit. d) din Legea nr. 31/1990 privind societățile: „plata acțiunilor 

astfel dobândite se va face numai din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societății, înscrise în 

ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale.” Cele două surse de acoperire 

invocate de lege sunt elemente ale capitalurilor proprii, adică a averii acționarilor.   

În conformitate cu obiectivele programelor aprobate de acționari, o parte dintre acțiuni au fost 

răscumpărate în vederea reducerii capitalului social al societăți, iar diferența dintre valoarea acțiunilor 

răscumpărate (costul total de achiziție) și valoarea cu care se reduce capitalul social este acoperită din 

rezultatul reportat.  

Costurile aferente Programelor de răscumpărare nr. 1, 2 și 3 sunt prezentate în tabelul următor: 

Oferta Publica de Cumpărare – septembrie-octombrie 2021 
Valoare totala, din 

care: 

Sume aferente reducerii 

de capital social 

Acțiuni 

acordate SOP 

1.Număr acțiuni cumpărate 8.792.307 7.912.307 880.000 

2.Preț ofertă (lei/acțiune) 2.7000 2.7000 2.7000 

3.Valoare acțiuni răscumpărate (lei) 23.739.229 21.363.229 2.376.000 

4.Costurile aferente programului (lei), din care: 367.811 330.998 36.813 

 -cota ASF – reprezentând 1% din valoarea ofertei (lei) 237.392 213.632 23.760 

 -comisioane de tranzacționare * (lei) 65.164 58.642 6.522 

 -onorariu intermediar** (lei) 65.255 58.724 6.531 

Total valoare aferent răscumpărării (3 + 4) 24.107.040  21.694.227 2.412.813 

    

Reducerea capitalului social: 7.912.307 acțiuni x 0,1 lei/acțiune 

valoare nominală (lei) 791.231    

Surse de acoperire a diferenței între valoarea de răscumpărare și valoarea nominală: 

 - Rezultatul reportat aferent exercițiului financiar 2020 (lei) 18.874.346   

 - Alte rezerve surse proprii (lei) 2.028.650   

       * include comisioanele SSIF, BVB și Depozitarul Central  

       ** include costurile cu întocmirea prospectului și publicitate 

În privința reflectării în contabilitate a operațiunilor de răscumpărare, Societatea aplică prevederile 

Normei ASF 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele 

internaționale de raportare financiară, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de 

Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare.  

Norma 39/2015 conține prevederi specifice cu privire la răscumpărarea acțiunilor. Astfel, acțiunile proprii 

răscumpărate, sunt prezentate în bilanț ca o corecție a capitalului propriu.  

La momentul anulării acțiunilor proprii, eventualele diferențe dintre valoarea de răscumpărare și 

valoarea nominală a acțiunilor anulate se prezintă tot în conturi de capitaluri proprii.  Prin urmare, 

pierderile (ca diferență între valoarea de răscumpărare mai mare a acțiunilor și valoarea  nominală a 

acestora) sunt reflectate în contul 149 „Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea 

cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii". 

Așa cum este evidențiat în tabelul de mai sus, diferența de 20.902.996 lei, dintre valoarea totală aferentă 

răscumpărării (de 21.694.227 lei) și valoarea cu care se reduce capitalul social (de 791.231 lei) este 

acoperită parțial din rezultatul reportat aferent exercițiului financiar 2015, respectiv 18.874.346 lei și din 

alte rezerve surse proprii suma de 2.028.650 lei.  

Deși din punct de vedere al impactului contabil asupra capitalurilor proprii efectul este unul negativ, ca 

urmare a diferenței dintre prețul mediu de achiziție și valoarea nominală, din punct de vedere financiar 
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efectul este unul pozitiv pentru acționari datorita faptului că acțiunile au fost răscumpărate la o valoare 

net inferioară Activului Net Unitar (care la 31.10.2021 era de 6,5008 lei/acțiune). 

Prezentare detaliată a costurilor aferente programelor de răscumpărare a acțiunilor 

proprii 

Costurile aferente programului de răscumpărare sau costurile tranzacției sunt definite de IFRS 9 

„Instrumente financiare” ca fiind acele costuri „care se pot atribui direct achiziției, emiterii sau cedării unui 

activ financiar sau unei datorii financiare” și care „includ onorariile și comisioanele plătite agenților (inclusiv 

angajaților care acționează ca agenți de vânzări), consilierilor, brokerilor și dealerilor, cotizațiile plătite 

agențiilor de reglementare și burselor de valori, precum și impozitele și taxele de transfer.” (IFRS 9, pct. B 5.4.8.)   

Datele din tabel relevă că Societatea a îndeplinit cerințele prevederii IFRS 9 cu privire la structura 

costurilor, fiind angajate doar acele costuri care privesc direct tranzacțiile de răscumpărare a propriilor 

acțiuni. 

În privința înregistrării în contabilitatea Societății a răscumpărării acțiunilor proprii și a  costurilor legate 

de această operațiune, acestea s-au efectuat în baza prevederilor Normei A.S.F. nr. 39/2015, astfel: 

a. răscumpărarea acțiunilor proprii au fost înregistrate în contul 109 „Acțiuni proprii”, cu ajutorul căruia 

sunt evidențiate acțiunile proprii, răscumpărate în conformitate cu prevederile legale. 

Din totalul acțiunilor răscumpărate în cursul anului 2021 în valoare de 23.739.229 lei (nr. acțiuni 

răscumpărate 8.792.307 x 2.70 lei/acțiune), la 31 decembrie 2021 în Situațiile financiare individuale ale 

Societății, auditate, în cadrul Situației poziției financiare se regăsește suma de 21.363.229 lei la Capitalurile 

proprii, poziția ”Acțiuni proprii”,  care diminuează valoarea Capitalurilor proprii. Diferența în sumă de 

2.376.000 lei, reprezintă contravaloarea acțiunilor distribuite în cadrul programului SOP, prin care au fost 

distribuite acțiuni gratuite către conducători. În cadrul Notei 24 la situațiile financiare sunt  detailate 

informațiile cu privire la numărul acțiunilor răscumpărate și valoarea totală a acestora.  

În urma anulării acțiunilor proprii, diferența nefavorabilă rezultată din anularea lor va fi înregistrată în 

contul 149 ”Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea 

instrumentelor de capitaluri proprii”, urmând să fie acoperită din rezerve sau rezultatul reportat. 

Plata contravalorii acțiunilor răscumpărate, în sumă de 23.739.229 lei, s-a asigurat din fondurile proprii 

rezultate din gestionarea activelor Societății conform politicii investiționale (dividende încasate, depozite 

bancare și disponibilități pe termen scurt).  

b. costurile aferente programului de răscumpărare au fost înregistrate conform Normei A.S.F. nr. 

39/2015, respectiv în debitul contului 149 ”Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea 

cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii” prin prezentarea conținutului fiecărui cost 

în parte (comisioane, onorarii). Conform Normei invocate, în debitul acestui cont sunt înregistrate 

cheltuielile legate de emiterea și răscumpărarea instrumentelor de capitaluri proprii, inclusiv diferențele 

nefavorabile ce rezultă și din anularea instrumentelor de capitaluri proprii. 

În creditul contului sunt înregistrate pierderile legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu 

titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii, acoperite din rezerve sau rezultatul 

reportat. 

Costurile aferente programului de răscumpărare derulat în anul 2021 se regăsesc evidențiate în Situațiile 

financiare individuale ale Societății pentru anul 2021, întocmite conform IFRS, auditate, în cadrul Situației 

poziției financiare, la Capitalurile proprii, poziția ”Pierderi din răscumpărarea acțiunilor proprii”, poziție care 

diminuează valoarea Capitalurilor proprii. Costurile aferente programului de răscumpărare au fost 

achitate din surse proprii.  

Menționăm că ponderea costurilor angajate în valoarea totală aferentă răscumpărării este de 1,55%. 

În privința costurilor aferente programului de răscumpărare putem concluziona: 
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1. Societatea a îndeplinit cerințele IFRS 9 cu privire la structura costurilor aferente programului de 

răscumpărare, fiind angajate și înregistrate doar costurile care privesc direct tranzacțiile de 

răscumpărare a propriilor acțiuni; 

2. Înregistrarea în contabilitatea Societății a răscumpărării acțiunilor proprii și a  costurilor legate s-

au efectuat în baza prevederilor  art. 75 din Norma A.S.F. nr. 39/2015; 

3. Plata costurilor angajate și a valorii acțiunilor răscumpărate s-a efectuat din surse proprii ale 

Societății. 

Analiza cu privire la raportul dintre prețul de achiziție și capitalizarea bursieră a 

SIF Banat-Crișana 

Analiza de piață: preț, capitalizare și tranzacții în 2020 și 2021 

Conducerea a analizat impactul răscumpărării acțiunilor proprii, efectuată în baza celor trei programe 

aprobate de acționari, prin prisma evoluției bursiere a acțiunilor SIF1 în anii 2020 și 2021, coroborată cu 

evenimentele de ordin corporatist care au avut loc în această perioadă (hotărâri AGA, decizii ASF 

aprobare prospecte de ofertă publică, încheiere Ofertă Publică de Cumpărare).  

Programele de răscumpărare P1, P2 și P3 s-au finalizat prin derularea unei Oferte Publice de 

Cumpărare la prețul de 2,70 lei/acțiune în intervalul 29 septembrie - 12 octombrie 2021 pentru un număr 

de 30.880.000 de acțiuni. 

 

Grafic nr. 1 - Evoluție simbol SIF1 în anii 2020-2021: cotație și volum.  

Pentru a atenua impactul volatilității prețului acțiunii s-au utilizat prețuri medii de tranzacționare în 

vederea determinării capitalizării bursiere la diverse date specifice, în detrimentul prețurilor de închidere. 

Numărul de acțiuni aflate în circulație la data AGEA pentru programele P1,P2 și P3 a fost 514.542.363 de 

acțiuni iar la data derulării OPC a fost 515.422.363 de acțiuni, diferența de 880.000 acțiuni fiind alocată 

pentru derularea programului Stock Option Plan, conform hotărârilor AGEA.   

Momentele aprobării celor trei programe de răscumpărare acțiuni proprii au fost diferite, iar perioada 

de valabilitate a acestora s-a întins până în anul 2021. Evaluarea efectelor operațiunii de răscumpărare 

acțiuni proprii versus estimări inițiale, au fost calculate utilizând următoarele date de piață cu privire la 

acțiunile SIF1: 

1. Prețul mediu în prima zi de tranzacționare din anul 2020 (03.01.2020): 2,7135 lei/acțiune, 

2. Capitalizarea în prima zi de tranzacționare din anul 2020: 1.396,23 milioane lei, 
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3. Prețul mediu de tranzacționare la data AGEA P1,P2 (27.04.2020): 2,36 lei/acțiune, 

4. Capitalizarea medie a SIF1 la data AGEA P1,P2: 1.214,32 milioane lei, 

5. Prețul mediu de tranzacționare la data AGEA P3 (02.11.2020): 1,8713 lei/acțiune, 

6. Capitalizarea medie a SIF1 la data AGEA P3: 962,87 milioane lei, 

7. Prețul mediu în prima zi de tranzacționare din anul 2021 (04.01.2021): 2,1841 lei/acțiune, 

8. Capitalizarea în prima zi de tranzacționare din anul 2021: 1.123,80 milioane lei, 

9. Prețul mediu în ultima zi de tranzacționare din anul 2021 (30.12.2021): 2,5011 lei/acțiune,  

10. Capitalizarea în ultima zi de tranzacționare din anul 2021: 1.289,11 milioane lei. 

Piața bursieră în anii 2020 și 2021 a fost influențată major de pandemia COVID-19, abia în a doua 

jumătate a anului 2021 prețurile acțiunilor au revenit la nivelul pre-pandemie. Spre finalul anului 2021 

piața de capital s-a confruntat cu noi scăderi pe fondul îngrijorării cu privire la creșterea inflației generată 

de creșterile prețurilor la energie și carburant.   

Într-o perioadă de volatilitate extremă, Societatea a căutat o zonă de stabilitate a prețurilor pentru 

onorarea obligațiilor față de acționari.  

La data Deciziei ASF de aprobare a Ofertei Publice de Cumpărare acțiuni proprii (22 septembrie 2021) 

prețul mediu la care s-au tranzacționat acțiunile SIF1 a fost de 2,6494 lei cu o capitalizare de 1.365,58 

milioane lei, în creștere cu 2,19% față de capitalizarea la 31 august 2021 (1.336,36 milioane lei), cu 12,46% 

mai mare față de capitalizarea la data AGEA pentru programele P1 și P2, cu 41,82% mai mare față de 

capitalizarea la data AGEA pentru programul P3. 

Pe parcursul derulării OPC (29 septembrie - 12 octombrie 2021), în piața principală Regular, prețul 

acțiunilor SIF1 s-a tranzacționat în intervalul de preț minim 2,62 lei/acțiune și maxim 2,69 lei/acțiune cu 

un preț mediu zilnic de 2,6417 lei la finalul OPC.  

Volumele de acțiuni tranzacționate pe perioada derulării OPC au fost ridicate, în data de 27 septembrie 

s-au tranzacționat 8.386.666 de acțiuni (maxim anul 2021). Volumul mediu zilnic tranzacționat pe 

perioada OPC a fost 74.473 de acțiuni față de 104.796 de acțiuni în anul 2021 și 96.271 de acțiuni în anul 

2020. 

Efectul pe termen scurt al OPC s-a regăsit în creșterea prețului din piața principală și a lichidității pentru 

simbolul SIF1.  

În cazul programelor de răscumpărare, deși din punct de vedere al impactului contabil asupra 

capitalurilor proprii ale societății efectul este unul negativ, ca urmare a diferenței dintre prețul mediu de 

achiziție și valoarea nominală, efectul financiar este unul pozitiv pentru acționari datorită faptului că 

acțiunile au fost răscumpărate la o valoare net inferioară Activului Net Unitar (VUAN la 31.08.2021: 6,3345 

lei/acțiune). 

Capitalizarea bursieră versus costuri aferente programelor de răscumpărare 

Evoluția capitalizării bursiere în perioada Ofertei Publice de Cumpărare aferentă celor trei programe de 

răscumpărare acțiuni proprii este prezentată în tabelul nr. 2. 
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Tabel nr. 2 - Capitalizare bursieră și preț de achiziție – OPC (2021) 
  Valoare / acțiune Valoare  (LEI) 

Capitalizare bursieră ante-OPC1  a 2,6326 1.356.900.838 

Capitalizare bursieră final OPC 2 b 2,6417 1.361.602.142 

Câștig Capitalizare bursieră   b-a 0,0086 4.701.304 

Total valoare aferentă OPC3  2,7418 24.107.040 

Costuri aferente OPC  0,0418 367.811 

Nr. acțiuni SIF1 în circulație = 515.422.363;   Nr. acțiuni SIF1 răscumpărate = 8.792.307 
1Calcul capitalizare = număr acțiuni în circulație x preț mediu la data 21.09.2021 
2Calcul capitalizare = număr acțiuni în circulație x preț mediu la data 12.10.2021 
3Total valoare aferentă OPC (Total preț de achiziție) = Valoarea acțiunilor răscumpărate + Costuri 

aferente ofertei (costuri de tranzacționare, comisioane, onorarii) 

Graficul următor prezintă evoluția capitalizării bursiere a SIF1 la începutul și la finalul OPC pentru 

programele de răscumpărare: 

 

Grafic nr. 2 – Costuri vs. capitalizare. 

Informațiile prezentate sunt analizate prin prisma costurilor aferente programelor de răscumpărare de 

acțiuni proprii suportate de acționarii care nu au subscris în ofertă și relevă un câștig al capitalizării 

bursiere de 4,7 milioane lei în urma derulării ofertei publice de cumpărare. 

Câștigul de capitalizare bursieră a fost de 0,35% iar costul derulării OPC a fost de 0,0001 lei/acțiune 

pentru toate acțiunile aflate în circulație (0,027% din total capitalizare). 

Buyback ratio1 calculată pentru OPC este de 1,77%.  

Apreciem că beneficiul generat pentru acționarii SIF1 prin câștigul din capitalizare, depășește costul 

aferent programelor de răscumpărare.  

Programele de răscumpărare de acțiuni proprii au adus beneficii atât acționarilor care au vândut în 

cadrul Ofertelor Publice de Cumpărare derulate de SIF Banat-Crișana, cât și celor care au decis să rămână 

în continuare acționari. Acționarilor care au subscris în ofertă le-a fost asigurat un preț mai mare față de 

prețul de piață și o lichiditate ridicată. În cazul acționarilor care au decis să nu subscrie în OPC, aprecierea 

prețului acțiunilor SIF1 a condus la creșterea valorii deținerilor lor.  

 

Propunerile Consiliului de administrație al SIF Banat-Crișana supuse aprobării Adunării 

Generale Extraordinare a Acționarilor 

Având în vedere cele prezentate mai sus, consiliul de administrație spune adunării generale 

extraordinare a acționarilor aprobarea reducerii capitalului social al Societății de Investiții Financiare 

Banat-Crișana SA, în temeiul art. 207 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990, de la 51.542.236,3 lei, la 

 
1 Buyback Ratio calculată ca raport dintre suma plătită de companie pentru a-și răscumpăra acțiunile comune în cursul anului și 

capitalizarea sa de piață la începutul perioadei de răscumpărare. 
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50.751.005,6 lei ca urmare a anulării unui număr de 7.912.307 acțiuni proprii dobândite de către 

societate, în cadrul programelor de răscumpărare a acțiunilor proprii.  

Ulterior reducerii, capitalul social al Societății de Investiții Financiare Banat-Crișana SA va avea valoarea 

de 50.751.005,6 lei, fiind împărțit în 507.510.056 de acțiuni cu o valoare de 0,10 lei/acțiune. Articolul 3 

aliniatul(1) din Actul Constitutiv se modifică ca urmare a reducerii capitalului social și va avea următorul 

conținut:  „Capitalul social al societății are valoarea de 50.751.005,6 lei și este divizat în 507.510.056 acțiuni 

de câte 0,10 lei, repartizat pe acționari așa cum rezultă din evidențele înscrise în registrul acționarilor.” 

Operațiunea de reducere a capitalului social are loc în conformitate cu prevederile art. 207 alin. (1) lit. c) 

din Legea nr. 31/1990 a societăților, potrivit căruia capitalul social poate fi redus prin dobândirea propriilor 

acțiuni, urmată de anularea lor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bogdan-Alexandru DRĂGOI 

Președinte al Consiliului de Administrație 

 

 

REZOLUȚIA SUPUSĂ APROBĂRII AGEA la punctul 3 al ordinii de zi – propusă de Consiliul de Administrație 

Se aprobă reducerea capitalului social al Societății de Investiții Financiare Banat-Crișana SA, 

în temeiul art. 207 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990, de la 51.542.236,3 lei, la 50.751.005,6 

lei ca urmare a anulării unui număr de 7.912.307 acțiuni proprii dobândite de către societate, 

în cadrul programelor de răscumpărare a acțiunilor proprii. Ulterior reducerii, capitalul social 

al Societății de Investiții Financiare Banat-Crișana SA va avea valoarea de 50.751.005,6 lei, fiind 

împărțit în 507.510.056 de acțiuni cu o valoare de 0,10 lei/acțiune.  

Articolul 3 aliniatul (1) din Actul Constitutiv se modifică ca urmare a reducerii capitalului social 

și va avea următorul conținut:  

„Capitalul social al societății are valoarea de 50.751.005,6 lei și este divizat în 507.510.056 acțiuni 

de câte 0,10 lei, repartizat pe acționari așa cum rezultă din evidențele înscrise în registrul 

acționarilor.” 


