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Comunicat  

 

18 iulie 2013, Arad  

I. În data de 17 iulie 2013, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a aprobat solicitarea 

SIF Banat-Crișana de dobândire a unei participații calificate reprezentând 99,96% din capitalul social 

și din totalul drepturilor de vot ale SAI Muntenia Invest SA. Anterior, în data de 27 iunie 2013, Consiliul 

Concurenței a emis decizia de neobiecțiune privind realizarea acestei tranzacții. 

Achiziția pachetului majoritar de acțiuni la SAI Muntenia Invest se va realiza în trei etape. În prima 

etapă, tranzacția vizează achiziționarea a 50,01% din capitalul social al SAI Muntenia Invest la un preț 

de 8.250.000 lei plus o componentă variabilă în funcție de evoluția activului net. Prețul pachetelor ce 

se vor achiziționa în etapele următoare va fi determinat de valoarea activului net al societății la 

momentul tranzacției. 

Această investiție se înscrie în strategia SIF Banat-Crișana de dezvoltare a portofoliului propriu de 

acțiuni. Achiziționarea pachetului majoritar de acțiuni emise de SAI Muntenia Invest reprezintă o 

investiție strategică, având ca obiectiv financiar pe termen mediu creșterea veniturilor, prin 

eficientizarea activității și a modului de administrare a SAI Muntenia Invest.  

„Am demarat schimbarea strategiei de administrare a SIF Banat-Crișana prin orientarea către proiecte 

investiționale de mai mare anvergură. Dobândirea pachetului de control al SAI Muntenia Invest este o 

provocare, fiind un proiect complex și în același timp inedit pe piața românească de capital. Sunt 

încrezător că vom avea o bună colaborare și vom identifica cele mai potrivite strategii de dezvoltare a 

celor două societăți pe termen mediu și lung, de armonizare a culturilor organizaționale ale acestora și 

de colaborare neconcurențială în proiecte investiționale cu potențial mai mare de a obține profit” 

declară Dragoș Bîlteanu, președinte-director general al SIF Banat-Crișana. 

În administrarea SAI Muntenia Invest, SIF Banat-Crișana va întreprinde măsuri pentru creșterea 

eficienței operaționale și îmbunătățirea performanțelor. Obiectivul urmărit este de asigurare a unei 

rentabilități crescute prin creșterea valorii companiilor administrate pentru SIF Muntenia, atât în 

beneficiul acționarilor SIF Muntenia cât și ai SIF Banat-Crișana, prin rezultatele care vor fi obținute de 

SAI Muntenia Invest. În perioada imediat următoare vor fi efectuate analizele necesare pentru 

elaborarea seturilor de măsuri de eficientizare a activității pentru a fi optimizate procesele de 

business. Se va urmări și posibilitatea de creare de sinergii la nivelul portofoliilor deținute, reducerea 

costurilor de administrare și creșterea veniturilor.  

În ceea ce privește politica investițională și de administrare a SIF Muntenia, Consiliul de administrație 

al SAI Muntenia va stabili o politică investițională în concordanță cu contractul de administrare 

existent, pentru atingerea indicatorilor de performanță stabiliți, dar urmărindu-se oportunitățile de 

abordare a acelor proiecte investiționale care să dea posibilitatea depășirii acestora.  

În ceea ce privește politica de comunicare cu acționarii, se vor menține relațiile deschise și 

transparente, care să creeze un cadru de colaborare constructivă și de încredere în ceea ce privește 

faptul că vor fi aplicate cele mai bune practici de administrare. 
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II. Referitor la anunțata intenție de adaptare a prevederilor Statutului SIF Banat-Crișana la modificările 

legislative în ceea ce privește cvorumul adunărilor generale ale acționarilor, ținând cont de faptul că 

în presă au apărut opinii în legătură cu intențiile ulterioare acestei modificări, dorim să dezmințim 

ideea care a fost vehiculată că se urmărește schimbarea sediului societății. 

Având în vedere faptul că statutul prevede ca orice modificări apărute în legislație, care elimină sau 

restrâng limitări expres prevăzute, clauzele Statutului se consideră modificate prin efectul legii, dorim 

să formalizăm această modificare prin rescrierea textului. Scopul este de clarificare, prin textul rescris 

și nu prin trimitere indirectă la o modificare prin efectul legii. Prin scăderea cvorumului de participare 

și de vot în Adunările Generale Extraordinare ale Acționarilor, acestea se vor putea desfășura cu 

posibilitatea ca acționarii să poată decide asupra acelor probleme pe care legislația le prevede în mod 

expres ca atribuții ale adunărilor generale ale acționarilor. 

 

*** 

 

 

 

                                                                                                  p.p. Carmen Dumitrescu 

 


