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ANEXA 1

Situațiile financiare individuale la 31 decembrie 2017 întocmite în conformitate cu
Standardele Internaționale de Raportare Contabilă adoptate de Uniunea Europeană și
Norma A.S.F. nr. 39/2015

ANEXA 2

Situația activelor și datoriilor SIF Banat-Crișana la 31 decembrie 2017 și situația detaliată a
investițiilor (conform anexelor 16 și 17 la Regulamentul nr. 15/2004)

ANEXA 3

Modificări ale actelor constitutive în anul 2017

ANEXA 4

Stadiul conformării cu prevederile Codului de Guvernanță Corporativă al BVB

ANEXA 5

Declarația privind aplicarea principiilor de guvernanță corporativă conform
Regulamentului ASF nr. 2/2016
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PRINCIPALE INFORMAȚII FINANCIARE ȘI OPERAȚIONALE
POZIȚIA FINANCIARĂ [milioane lei]

2014

2015

2016

2017

Total active, din care
Total active financiare
Capitaluri proprii
Total datorii

1.638,61
1.537,76
1.540,04
98,56

1.941,52
1.763,12
1.788,81
152,72

2.110,19
2.071,89
1.954,25
155,94

2.488,15
2.462,83
2.291,24
196,91

PERFORMANȚA FINANCIARĂ (IFRS) [milioane lei]

2014

2015

2016

2017

Venituri
Câștiguri din investiții
Cheltuieli
Profit brut
Profit net

22,60
140,52
14,61
148,51
139,00

51,28
52,85
15,78
88,34
75,32

107,16
2,26
25,12
84,30
81,36

84,93
3,31
15,75
72,49
69,55

INDICATORI FINANCIARI [%]
ROE (profit net / capital propriu)
ROA (profit net / active totale)
Rata marjei profitului brut (profit brut / total venituri)

2014

2015

2016

2017

9,03
8,48
61,6

4,21
3,88
63,5

4,16
3,86
36,91

3,04
2,80
35,55

PERFORMANȚA ACȚIUNILOR ȘI A ACTIVULUI NET
Preț acțiune (la finalul anului, în lei)
Valoare activ net / acțiune (lei)
PER
Dividend / acțiune (lei)
Activ net contabil** / acțiune (lei)
Valoare nominală a acțiunii (lei)
Număr de acțiuni emise
Număr de acțiuni în circulație

2014

2015

2016

2017

1,303
2,9228
5,14
0,1
2,8059
0,1
548.849.268
548.849.268

1,688
3,3541
12,30
3,2592
0,1
548.849.268
548.849.268

1,848
3,7075
11,5
3,7727
0,1
548.849.268
518.000.000

2,7700
5,0098
20,71
*
4,4062
0,1
520.000.000
517.460.724

2014

2015

2016

2017

48
2

41
1

38
1

37
1

DATE OPERAȚIONALE
Număr angajați la finalul anului
Număr sucursale
STRUCTURA ACȚIONARIATULUI la 31 decembrie 2017
Persoane fizice române
Persoane fizice nerezidente
Persoane juridice române
SIF Banat-Crișana***
Persoane juridice nerezidente
TOTAL

număr acționari

dețineri

5.758.694
1.987
166
1
32
5.760.880

40,29%
0,36%
36,61%
0,49%
22,26%
100%

* conform hotărârii AGA
** elementele non-portofoliu calculate pe baza evidențelor contabile cf. RAS pentru perioada 2014–2015, pentru perioada 2016-2017 cf. IFRS
*** acțiuni proprii răscumpărate prin oferta publică de cumpărare derulată în august 2016 și septembrie 2017

CONTACT Relația cu Investitorii: email comunicare@sif1.ro tel 0257 250 181 | 0257 304 446
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INFORMAȚII GENERALE
DENUMIRE

Societatea de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A. (denumită în
cadrul raportului „SIF Banat-Crișana” sau „Societatea”)

TIP DE SOCIETATE

▪ societate de investiții de tip închis autoadministrată cu politică de investiții
diversificată, autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară prin
Atestat nr. 258/14.12.2005
▪ constituită ca societate pe acțiuni din noiembrie 1996 în conformitate cu
prevederile Legii nr. 133/1996 pentru transformarea Fondurilor
Proprietății Private în Societăți de Investiții Financiare
▪ persoană juridică română cu capital integral privat

CAPITAL SOCIAL

▪ 52.000.000 lei - capital social subscris și vărsat
▪ 520.000.000 acțiuni emise
▪ 0,10 lei pe acțiune valoare nominală

ÎNREGISTRĂRI

▪
▪
▪
▪

ACTIVITATE PRINCIPALĂ

Domeniul principal de activitate este, conform clasificării activităților din
economia națională (CAEN): intermedieri financiare cu excepția activităților
de asigurări și ale fondurilor de pensii (cod CAEN 64), iar obiectul principal
de activitate: alte intermedieri financiare n.c.a. (cod CAEN 6499):
▪ efectuarea de investiții financiare în vederea maximizării valorii
propriilor acțiuni în conformitate cu reglementările în vigoare;
▪ gestionarea portofoliului de investiții și exercitarea tuturor drepturilor
asociate instrumentelor în care se investește;
▪ alte activități auxiliare și adiacente, în conformitate cu reglementările în
vigoare.

PIAȚA DE TRANZACȚIONARE

Societatea este listată din 1 noiembrie 1999 pe piața reglementată a Bursei
de Valori București (BVB) - categoria Premium - simbol SIF1

AUDITOR FINANCIAR

PricewaterhouseCoopers Audit S.R.L.

DEPOZITAR

BRD - Groupe Société Générale

REGISTRUL ACȚIUNILOR ȘI
ACȚIONARILOR

Depozitarul Central S.A. București

Număr în Registrul Comerțului J02/1898/1992
Cod Unic de Înregistrare 2761040
Număr în Registrul ASF PJR09SIIR/020002/2006
Codul de identificare a entității juridice (LEI) 254900GAQ2XT8DPA7274

SEDIUL CENTRAL

Arad, Calea Victoriei nr. 35 A, 310158, România
TEL +40257 304 438 FAX +40257 250 165
EMAIL sifbc@sif1.ro WEB www.sif1.ro

SUCURSALE

București
Calea Floreasca nr. 175, et. 7, camera A1, sector 1, 014459, București
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1. ANALIZA ACTIVITĂȚII SIF BANAT-CRIȘANA
Contextul economic
Cadrul economic intern
Produsul intern brut („PIB”) al României a crescut cu 7% în 2017, față de anul precedent
(conform datelor estimative ale INSSE), cel mai mare ritm de creștere economică din Uniunea
Europeană, ca urmare a măsurilor de relaxare fiscală, incluzând reduceri de impozite și taxe
respectiv majorarea însemnată a salariilor atât în sectorul public cât și în cel privat. Expansiunea
provine preponderent din consum, ca reacție la stimulul fiscal. După o contracție în 2016,
investițiile totale au crescut în 2017 însa sectorul public înregistrează al doilea an consecutiv de
tăieri ale resurselor destinate proiectelor publice de investiții. Indicatorii macro precum, șomaj
(4,9% conform ANOFM), consum, creditare indică tendințe pozitive însă BNR atrage atenția
asupra cheltuielilor bugetare supradimensionate.
Rata inflației s-a majorat într-un ritm accelerat. Rata medie anuală de creștere conform INSSE e
de +1,5% în 2017 față de -1,5% în 2016.
Creșterea abruptă a fost motivată de succesiunea rapidă a unor șocuri la nivelul prețului
energiei electrice pe piața concurențială, a prețurilor carburanților și prețurilor unor produse
agroalimentare. Totodată, lărgirea rapidă a excedentului de cerere agregată din economie a
creat un mediu propice transmisiei acestor presiuni în prețurile de consum.
(sursa: Comisia Europeană, INSSE, ANOFM, Bloomberg, BNR)
Ratele dobânzilor sunt de 1,25% la depozite, 3,25% la creditare, 2,25% la politica monetară.
Cadrul monetar a contribuit la susținerea capitalizărilor bursiere și în ultimele luni din 2017.
Politicile monetare au demarat spre o direcție de majorare a ratelor (rate hike), care pe de o
parte indică o economie sănătoasă, pe de altă parte o creștere a costului capitalului care poate
influența negativ piețele financiare.
În 2017, moneda autohtonă în raport cu Euro a avut variații moderate, rezultând un curs anual
mediu de 4,5681RON/EUR în comparație cu 4,4908 RON/EUR în 2016. Spread-ul în această
perioadă s-a situat între limitele de 4,4888 – 4,6597. În ultimii 5 ani nu au existat volatilități
excesive de curs valutar. În raport cu dolarul american, evoluția cursului valutar poate fi
considerată de asemenea stabilă. Riscurile actuale politice (3 guverne într-un an, tensiunile
sociale față de propunerile legislative ale miniștrilor justiției etc.) pot submina echilibrul
economic și ducerea la bun sfârsit a planului de guvernare.
Bursa de Valori București
Piața BVB a crescut în 2017, urmărind trendul creșterii economice deși volumele medii zilnice
de tranzacțioare au fost extrem de mici: 10,2 mil EUR / decembrie2017 (12,1 mil EUR YTD) vs
6,3 mil EUR media zilnică din 2016, tendințele lunare indică un trend ascendent. Pentru un
mediu investițional instituțional, aceste sume înseamnă lichiditate de piață extrem de limitată
și ascund riscuri ridicate în cazul în care apare voința sau necesitatea vânzării deținerilor listate
pe BVB (dificultate /imposibilitate de exit).
Bursa de Valori București fost inclusă pe watchlist-ul FTSE Russel dar în 2017 a ratat
reclasificarea în categoria piețelor emergente, primordial, datorită neîndeplinirii criteriilor de
lichiditate. Totuși, în cursul anului 2017, BVB s-a dezvoltat multilateral în comparație cu anii
precedenți, înregistrând 4 listări de companii noi, 9 emisiuni de obligațiuni corporative și un
nivel al capitalizării record.
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Indicatorii de piață, conturează o piață subevaluată în comparație cu alte burse din regiune: P/E
13,97; P/BV 1,00; DIY 6,7
Evoluție indici de piață principali CEE 1Y la 05.03.2018
Austria
(ATX)
-21,07%
Bulgaria
(BSE SOFIX)
+11,43%
Cehia
(PX)
+13,53%
Croația
(CROBEX)
-16,60%
Polonia
(WIG 20)
+3,64%
România
(BET)
+4,68%
Ungaria
(BUX)
+11,28%

Acești indicatori poziționează BVB într-o perspectivă favorabilă, cu un potențial de creștere
consistent.
Politicile de dividende în cadrul companiilor cu participații majoritare de stat în anul precedent
au fost generoase, ancorând cotațiile bursiere pentru o bună parte din blue chipurile bursei
autohtone. Rezultatele preliminare pentru anul 2017, raportate de către companiile listate sunt
în general în linie cu așteptarile investitorilor, în consecință putem să ne asteptăm la o
menținere sau chiar o creștere a capitalizărilor până la demararea distribuțiilor de dividende,
dacă alte evenimente semnificative nu apar.

Cadrul economic internațional
Moneda Euro s-a depreciat în anul 2017 în raport cu dolarul american, cursul fiind influențat
preponderent de politicile monetare adoptate de UE. Președintele Mario Draghi a anunțat că
ratele dobânzilor vor rămâne neschimbate pentru o perioadă lunga de timp. BCE continuă să
aplice și măsurile neconvenționale de politică monetară, extinzând programul de relaxare
cantitativă QE, (menit să stimuleze creșterea economică), până în luna septembrie 2018. Deși a
redus ritmul lunar al achizițiilor de obligațiuni la 30 mld. EUR, Consiliul Guvernator al instituției
a anunțat că e pregătit sa mărească volumul de achiziții și să extindă perioada acestuia în cazul
în care perspectivele economice se deteriorizează. Dobânzile au continuat să rămână la niveluri
reduse, ancorând piețele financiare pe o traiectorie neutră sau ascendentă. Ratele reduse au
ajutat și în 2017 finanțările (la prețuri avantajoase) bugetelor Europene, aspect important având
în vedere veniturile bugetare diminuate în urma măsurilor de relaxare fiscală adoptate. Decizia
păstrării politicii monetare și-a făcut simțit efectul prin ascensiunea indicilor prețurilor de
consum. Creșterile cotațiilor internaționale de materii prime (petrol, gaze naturale, cupru,
aluminiu etc.) au continuat să se manifeste pe parcursul întregului an, favorizând și acestea
„reflația”.
Economiile Europene sunt fragile dar în curs de stabilizare. Previziunile Comisiei Europene
arată o creștere de 2,4% pentru 2017 care depășește așteptările inițiale ale economiștilor.
Banca Centrală Europeană („BCE”) a considerat necesară continuarea QE dar conjunctura
economică se ameliorează încet și treptat. Presiunile deflaționiste s-au diminuat, indicatorii de
șomaj au o tendință descendentă ceea ce favorizează productivitatea și detensionează bugetele
țărilor membre UE.
Anul 2017 a fost caracterizat de relaxări ale politicilor fiscale și economice în vederea susținerii
consumului. Mixtul de dobânzi reduse, combinate cu QE și politicile fiscale relaxate creează o
monedă devalorizată, avantajând țările Europene exportatoare. Atât economia Greciei cât și
cea a Spaniei au arătat semne de consolidare, dar problemele structurale, (datoriile
voluminoase acumulate) nu pot fi soluționate cu rate de creșteri atât de modeste.

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SIF BANAT-CRIȘANA PENTRU EXERCIȚIUL FINANCIAR 2017

|

5

Brexitul a impactat economia Marii Britanii, a Uniunii Europene și lira sterlină. Creșterea
economică în 2017 era de 1,5% iar previziunile pentru anul viitor prevăd o încetinire a
expansiunii economice până la 1,3%. Analiștii estimează pentru Marea Britanie, ca urmare a
votului favorabil pentru Brexit o majorare a inflației cauzată de deprecierea lirei sterline,
pierderea statulului de centru financiar European, deteriorarea indicatorilor de consum și
decelerarea întregii activități economice ale țării.
Statele Unite ale Americii („SUA”) Creșterea PIB e estimată a fi de 2,2% pentru 2017, avansul
accelerând spre sfârșitul anului, Rata șomajului s-a diminuat substanțial în ultimii 3 ani de la
7,4% la 4,1% unde s-a și stabilizat. Inflația (2,1%), indicatorii de consum și exporturile au evoluat
favorabil, sugerând o activitate economică funcțională puternică și solidă.
Ridicarea ratei dobânzilor de către FED în SUA s-a realizat în mai multe tranșe ca răspuns la
indicatorii economici care arată o economie stabilă. FED Fund Rate s-a majorat din 2016 de la
0,50% la 1,50% în decembrie 2017. Odată cu urcarea pe trepte superioare ale randamentelor
titlurilor americane, sunt așteptate și relocări de capital dinspre piețele de acțiuni spre
instrumentele financiare cu venit fix de peste ocean.
În urma alegerilor prezidențiale din SUA, liniile programului de guvernare au fost primite pozitiv
de către investitori. Măsurile adoptate până acum respectă parțial promisiunile asumate în
programul electoral dar pe burse nu s-au simțit repercusiuni până acum.
Indici precum DOW, Nasdaq, S&P, sau DAX, au spart rezistențe importante, marcând noi
maxime (în unele cazuri istorice), semnalând un optimism investițional influențat de măsurile
de relaxare fiscal-bugetară și de creșterea investițiilor publice din SUA.
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Analiza portofoliului administrat
Evoluția valorii activului net
Valoarea activului net (VAN) al SIF Banat‐Crișana a înregistrat în 2017 o evoluție pozitivă în
creștere cu 34,98 % față de luna decembrie a anului 2016, ajungând la 31 decembrie 2017 la
o valoare de 2.592,4 milioane lei (2016: 1.920,5 milioane lei).
Valoarea activului net pe acțiune (VUAN) a fost de 5,0098 lei la 31 decembrie 2017, față de
3,7075 lei la 31 decembrie 2016.
Diferența în ceea ce privește variația (%) între VAN și VUAN se datorează modificării numărului
de acțiuni în circulație, în urma ofertei publice de răscumpărare derulată în sepembrie 2017.
Acțiunile proprii achiziționate în cadrul programelor de răscumpărare sunt excluse din
numărul acțiunilor utilizate în calculul VAN pe acțiune.
Valorile lunare ale activului net au fost calculate de SIF Banat-Crișana în cursul anului 2017
conform regulilor emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară. Valorile de calcul a
activului net au fost certificate de BRD-Groupe Société Générale, depozitarul activelor
Societății. Rapoartele lunare privind VAN au fost comunicate de Societate către Bursa de Valori
București și Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul Instrumente și Investiții
Financiare, și au fost publicate pe pagina de internet a SIF Banat-Crișana, www.sif1.ro, în
termen de 15 zile calendaristice de la sfârșitul lunii de raportare.

Situația activelor și datoriilor SIF Banat-Crișana la 31 decembrie 2017, întocmită în conformitate
cu prevederile Regulamentului nr. 15/2004 (anexa 16), Regulamentul nr. 9/2014 și
Regulamentul nr. 10/2015, este prezentată în anexa 2 la prezentul raport.
Pe parcursul anului 2017 evoluția valorii activului net al SIF Banat‐Crișana a fost una
ascendentă, fiind influențată de managementul activ al deținerilor cu pondere semnificativă în
portofoliu, în special Banca Transilvania, Erste Bank, BRD, Vrancart, care au asigurat baza
creșterii semnificative a valorii activului net.
În luna decembrie 2017 s-a înregistrat o creștere cu 9,63 % a VAN față de valoarea la noiembrie
2017. Această creștere se datorează aprecierii semnificative a valorii pachetului de acțiuni
deținut la emitentul SIF Imobiliare PLC (simbol SIFI) ca urmare a metodologiei de evaluare
utilizată diferit pentru lunile ianuarie – noiembrie 2017 față de cea din decembrie 2017.
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În portofoliul SIF Banat-Crișana, acțiunile emise de SIF Imobiliare PLC sunt evaluate în
conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 9/2014, art. 113, respectiv art.115, în
funcție de înregistrarea de tranzacții ale titlului SIFI în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile
lucrătoare).
Prin urmare, pentru perioada ianuarie – noiembrie 2017 nu s-au înregistrat tranzacții cu titluri
SIFI și evaluarea acestor acțiuni s-a făcut la valoarea contabilă pe acțiune, astfel cum rezultă din
ultima situație financiară anuală aprobată a acestui emitent.
În luna decembrie s-a înregistrat o tranzacție cu titluri SIFI, în data de 8.12.2017, la prețul de 90
lei/acțiune, valoarea pachetului deținut la SIFI la sfârșitul lunii decembrie 2017 s-a calculat la
prețul de piață al acestei tranzacții efectuate.

SIF1 lei/acțiune

NOTĂ: cotația SIF1 este prețul de închidere la data raportării VUAN

NOTĂ: valorile activului net sunt cele raportate pentru finalul lunii decembrie al fiecărui an; pentru perioada 2008 – 2015 elementele non-portofoliu
au fost calculate pe baza evidențelor contabile în conformitate cu Reglementările contabile românești (RAS) în vigoare la acea dată, pentru 2016 și
2017 elementele non-portofoliu sunt calculate conform IFRS; capitalizarea bursieră este calculată folosind prețul de închidere pentru titlul SIF1 în
ultima ședință de tranzacționare a fiecărui an
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Metodologia de calcul a valorii activului net
În cursul anului 2017 (ianuarie-decembrie), calculul activului net s-a efectuat în conformitate cu
prevederile art. 113-122 din Regulamentul ASF nr. 9/2014 și Regulamentului ASF nr. 10/2015.
Potrivit acestor reglementări, valorile mobiliare listate sunt evaluate la prețul de închidere al
pieței aferent zilei pentru care se efectuează calculul. Valorile mobiliare neadmise la
tranzacționare pe o piață reglementată sau netranzacționate în ultimele 30 de zile de
tranzacționare sunt evaluate la valoarea contabilă pe acțiune ce rezultă din ultimele situații
financiare anuale, respectiv valoarea capitalurilor proprii cuprinse în raportările lunare către
BNR în cazul instituțiilor de credit. Instrumentele financiare cu venit fix sunt evaluate prin
metoda bazată pe recunoașterea zilnică a dobânzii și amortizarea discountului / primei
aferente perioadei scurse de la data efectuării plasamentului. Acțiunile societăților aflate în
procedură de insolvență, lichidare judiciară sau de reorganizare sunt evaluate la valoare zero
până la finalizarea procedurii.
Valorile elementelor non-portofoliu luate în calculul activului net sunt în conformitate cu
Standardele Internaționale de Raportare Financiară („IFRS”).

Structura portofoliului
SIF Banat-Crișana are ca obiectiv investițional administrarea unui portofoliu diversificat de
active de calitate, în măsură să asigure un flux constant de venituri, conservarea și creșterea pe
termen mediu-lung a capitalului, în scopul creșterii valorii pentru acționari.
Viziunea strategică este de dezvoltare a Societății printr-o administrare eficientă și creștere a
valorii activelor administrate, prin îmbunătățirea alocării resurselor și obținerea unor
randamente cât mai mari ale capitalului investit.
Strategia de alocare a activelor urmărește maximizarea performanțelor portofoliului în
condițiile de prudențialitate instituite de reglementările incidente funcționării Societății.
Limitele prudențiale aplicabile investițiilor efectuate de Societate sunt stabilite prin Legea nr.
297/2004 privind piața de capital cu modificările și completările ulterioare și Regulamentul
nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a
organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor.
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ACTIVELE ADMINISTRATE DE SIF BANAT-CRIȘANA la 31 decembrie 2017
categorii de active (pondere în total active)
0,6%

0,9%

1,9%

2,5%

8,8%

78,9%
total active
administrate

6,4% 2.612 mil. lei

■ acțiuni listate
în valoare de 2.061 milioane lei
(2016: 1.502 milioane lei)
■ acțiuni nelistate
în valoare de 166,5 milioane lei
(2016: 163,8 milioane lei
■ titluri de participare AOPC nelistate
în valoare de 230,4 milioane lei
(2016: 64,5 milioane lei)
■ titluri de stat
în valoare de 65,5 milioane lei
(2016: 102,7 milioane lei)
■ obligațiuni corporatiste
în valoare de 48,5 milioane lei
(2016: 6,3 milioane lei)
■ depozite bancare și disponibil
în valoare de 16,1 milioane lei
(2016: 42,3 milioane lei)
■ creanțe și alte active
în valoare de 24,3 milioane lei
(2016: 63,3 milioane lei)
Notă: valori calculate conform Regulamentelor ASF nr. 9/2014
și nr. 10/2015

Situația detaliată a investițiilor SIF Banat-Crișana la data de 31 decembrie 2017, întocmită în
conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 15/2004 (anexa 17), este prezentată în anexa 2
la prezentul raport.
La 31 decembrie 2017, valoarea portofoliului de acțiuni administrat de SIF Banat-Crișana era de
2.228 milioane lei (valoare calculată conform Regulamentului ASF nr. 10/2015 și Regulamentului
ASF nr. 9/2014), deținând ponderea dominantă, de 85,27%, în totalul activelor administrate.
Portofoliul de active al SIF Banat-Crișana s-a încadrat în limitele de deținere prevăzute
de reglementările ASF pe tot parcursul anului 2017.
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PORTOFOLIUL DE ACȚIUNI - structura pe sectoare
3,3%
4,9%
4,9%

7,1%

6%

53,6%

valoare portofoliu

2.228 mil. lei

20,1%

■ financiar-bancar
dețineri în 13 emitenți în valoare totală de 1.193 milioane lei
(2016: 989,6 milioane lei)
■ comerț–imobiliare
dețineri în 17 de emitenți în valoare totală de 447,85 milioane lei
(2016: 177 milioane lei)
■ celuloză și hârtie
dețineri în 6 emitenți în valoare totală de 157,53 milioane lei
(2016: 124,71 milioane lei)
■ turism și alimentație publică
dețineri în 4 emitenți în valoare totală de 110,23 milioane lei
(2016: 90,72 milioane lei)
■ energie-utilități
dețineri în 10 emitenți în valoare totală de 109,91 milioane lei
(2016: 94,33 milioane lei)
■ farmaceutice
dețineri în 2 emitenți în valoare totală de 74,44 milioane lei
(2016: 69,15 milioane lei)
■ alte industrii și activități
dețineri în 87 emitenți în valoare totală de 134,72 milioane lei
(2016: 120,38 milioane lei)
Notă: procentele din grafic reprezintă ponderea categoriei respective în valoarea
portofoliului de acțiuni la 31 decembrie 2017; valori calculate conform
Regulamentelor ASF nr. 9/2014 și nr. 10/2015

-PORTOFOLIUL DE ACȚIUNI - structura pe categorii de dețineri

■ până la 5%

35,2%

57,5%

139 de emitenți

2.228 mil. lei

dețineri până la 5% în 51 de emitenți
valoare totală 1.281,80 milioane lei (2016: 1.071 milioane lei)

■ 5-33%
dețineri între 5-33% în 74 emitenți
valoare totală 159,89 milioane lei (2016: 142,2 milioane lei)

■ 33-50%
dețineri între 33-50% în 3 emitenți
valoare totală 1,03 milioane lei (2016: 1,06 milioane lei)

7,2%
0,05%

■ peste 50%
dețineri majoritare, peste 50%, în 11 emitenți
valoare totală 784,95 milioane lei (2016: 451,3 milioane lei)
procentele din grafic reprezintă ponderea categoriei respective în valoarea
portofoliului de acțiuni la 31 decembrie 2017; valori calculate conform
Regulamentelor ASF nr. 9/2014 și nr. 10/2015

--
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PORTOFOLIUL DE ACȚIUNI - în funcție de lichiditate

7% 93%

■ societăți listate
2.061,13 milioane lei (2016: 1.502,14 milioane lei) valoarea deținerilor în 49 de
emitenți (2016: 57)

139 de emitenți

2.228 mil. lei

■ societăți nelistate
166,55 milioane lei (2016: 163,84 milioane lei) valoarea deținerilor în 90 emitenți
(2016: 93)
procentele din grafic reprezintă ponderea categoriei respective în valoarea
portofoliului de acțiuni la 31 decembrie 2017; valori calculate conform
Regulamentelor ASF nr. 9/2014 și nr. 10/2015

-PORTOFOLIUL DE ACȚIUNI - expunere geografică

38%

62%

139 de emitenți

2.228 mil. lei

■ România
1.382,02 milioane lei (2016: 1.196,16 milioane lei) valoarea deținerilor în
137 de emitenți (2016: 148)

■ piețe externe
845,66 milioane lei (2016: 469,82 milioane lei) valoarea deținerilor în
2 emitenți (2016: 2): Austria (1 emitent – Erste Bank), Cipru (1 emitent –
SIF Imobiliare)
procentele din grafic reprezintă ponderea categoriei respective în valoarea
portofoliului de acțiuni la 31 decembrie 2017; valori calculate conform
Regulamentelor ASF nr. 9/2014 și nr. 10/2015

Administrarea portofoliului
Administrarea portofoliului de acțiuni
Considerații generale privind gestiunea portofoliului
La finalul anului 2017, SIF Banat-Crișana deținea participații majoritare - peste 50% din capitalul
social al emitentului – în 11 companii (2016: 11), cu o valoare însumată de 784,95 milioane lei,
reprezentând 30,27% din VAN. Societățile în care SIF Banat-Crișana deține pachete majoritare
și controlul sunt clasificate ca filiale conform Standardelor Internaționale de Raportare
Financiară. Informații privind filialele Societății sunt prezentate în Nota 29 la Situațiile financiare
individuale anexate.
Pe parcursul anului 2017, conducerea SIF Banat-Crișana s-a concentrat pe eficientizarea
procesului de administrare a participațiilor majoritare, în scopul asigurării unei rentabilități
financiare ridicate, un management competitiv și structurarea programelor de dezvoltare.
Participațiile majoritare fac obiectul analizei și monitorizării riguroase de către analiștii noștri,
implicarea managerială a SIF Banat-Crișana focalizându-se pe:
• acordarea de consultanță în întocmirea și optimizarea bugetelor;
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• negocierea unor criterii de performanță competitive cu echipele manageriale; s-au încheiat
4 contracte de administrare între societăți și Consiliile de Administrație precum și contractele
de mandat în societățile unde a fost cazul, fiind stabilite obiective și criterii de performanță
stimulative pentru dezvoltarea activității respectivelor societăți;
• evaluarea și analiza lunară a rezultatelor înregistrate și susținerea implementării unor
măsuri de eficientizare a activității;
• au fost monitorizate pe parcursul întregului an performanțele managerilor societăților și a
Consiliilor de Administratie in raport cu prevederile bugetare si angajamentele contractuale.
• introducerea unor bune practici de guvernanță corporativă, a unor tehnici moderne de
management și promovarea unor echipe manageriale performante;
• vizite periodice la societăți și analize, împreună cu echipele de management, a rezultatelor,
perspectivelor, oportunităților și riscurilor potențiale;
• s-au operat schimbări în echipele de management la societățile unde rezultatele activitatii
au fost nesatisfacatoare și sub performanța preconizată și/sau asumată prin contracte. În
acest proces au fost implicată societatea Napomar SA.
O atenție deosebită se acordă tuturor societăților din portofoliu prin urmărirea activității
acestora și implicarea, acolo unde este posibil, în deciziile la nivel de acționariat sau
administratori.
În anul 2017, au fost urmărite obiective de creștere a calității portofoliului de acțiuni prin
orientarea către companii cu dividende stabile și un randament ridicat al dividendului, peste
media pieței. Totodată, a fost urmărită reducerea zonei imobile și fără randament a
portofoliului, prin vânzarea unor participații (ex. Caromet (ARMT), Alumil Rom Industry (ALU).
Veniturile din dividende la 31 decembrie 2017 sunt în sumă brută de 79,07 mil lei.
Indicatorii bugetari pentru anul 2017 s-au axat pe performanța activelor deținute și pe
potențialul acestora de generare de venituri care să se reflecte într-un profit real. Angajamentul
conducerii SIF Banat-Crișana a fost de atingere a unor rezultate sustenabile și evitarea
decapitalizării societății prin vânzarea de active ca mijloc principal al obținerii de profit.
Obiectivele propuse au fost atinse, fiind obținut un profit consistent din dividendele colectate
de la societățile din portofoliu, fără a face apel la vânzarea activelor valoroase.
În timpul anului au fost valorificate oportunități de vânzare, în principal participații care nu se
încadrau în strategia investițională.
Riscul de concentrare a portofoliului este monitorizat prin analiza participațiilor deținute la
societățile din sectorul financiar și prin implementarea unor măsuri care să conducă la
creșterea lichidității portofoliului și la scăderea riscului expunerii pe sectorul bancar.
TOP 10 SOCIETĂȚI DIN PORTOFOLIU
Emitent
Erste Group Bank AG
Banca Transilvania
SIF Imobiliare Plc
BRD Groupe Société Générale
Vrancart Adjud
SIF Moldova
SIF Hoteluri Oradea
Biofarm Bucuresti
SNG Romgaz
IAMU Blaj

Domeniul de activitate
financiar-bancar
financiar-bancar
financiar
financiar-bancar
ind. celulozei și hartiei
financiar-bancar
turism și alimentație publică
ind. farmaceutică
energie și utilități
masini și echipamente

%
deținere

Valoarea
detinerii (lei)*

0,61%
4,44%
99,99%
1,95%
75,06%
4,96%
98,99%
23,22%
0,41%
76,69%

TOTAL

% din
VAN

440.660.964
410.302.326
404.996.490
175.639.911
147.139.050
72.614.894
68.096.739
66.817.208
49.193.177
40.511.822

16,99%
15,83%
15,62%
6,78%
5,68%
2,80%
2,63%
2,58%
1,90%
1,56%

1.875.972.582

72,37%

* calculată conform Regulamentului ASF nr. 9/2014 și Regulamentului ASF nr. 10/2015
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Cele mai importante dețineri ca pondere în activul net al SIF Banat-Crișana sunt participații în
companii listate pe piețele reglementate. Având în vedere specificul activității SIF Banat-Crișana,
structura și expunerea portofoliului trebuie adaptate la realitățile economice curente pentru a
putea obține randamente performante în corelație cu riscurile investiționale asumate.
Pentru o administrare eficientă a portofoliului și din punct de vedere al administrării riscurilor,
Societatea analizează continuu dinamica economiei și a pieței de capital din România, precum
și evoluția factorilor macroeconomici, geopolitici și a piețelor străine de capital care generează
influențe majore asupra evoluției pieței autohtone de capital, pentru identificarea factorilor de
risc care pot devaloriza portofoliul Societății.

Informații privind cele mai mari participații din portofoliu:
1. ERSTE GROUP BANK AG
2016

2017*

Venituri nete [mil. EUR]
6.365
6.307
6.691
Profit net [mil. EUR]
-1.442
968
1.265
Rezultat operațional [mil. EUR]
3.091
2.903
2.663
Cost Net al Riscului [mil. EUR]
2,084
729
-196
Total active [mil. EUR]
196.287 199.743 208.227
CAR
15,7 %
17,9 %
17,9%
Rata NPL
8,5 %
7,1 %
4,9%
Raport cost/venituri
55,1 %
57,1 %
60,2%
ROTE
-15,8 %
10,8 %
10,8%
* rezultate preliminare comunicate la Bursa de Valori București

2014

2015

6.669
1.316
2.511
-132
220.659
18,5%
4%
62,4%
10,1%

SIF Banat-Crișana deținea 0,61% din capitalul social al Erste Bank la 31 decembrie 2017.
Erste Bank a raportat pentru anul 2017 un profit net de 1.316,2 milioane EUR, nivel maxim
istoric la nivel de grup. Conducerea băncii propune pentru anul 2017 un dividend brut de
1,2 EUR/acțiune.
Rata NPL s-a îmbunătățit semnificativ, coborând la 4% vs 4,9% in 2016, cauza fiind calitatea
creditelor și gradul mai mare de recuperare a creditelor.
Dinamica superioară a creșterii depozitelor clienților (de 9,4%) vs. creditele acordate (+6,8%) a
dus la îmbunătățirea raportului Credite/Depozite de la 94,7% la 92,4%.
Datorită faptului că banca operează într-o regiune în care dinamica PIB-urilor țărilor respective
a fost în 2017, și va continua să fie și anii următori, superioară PIB-ului la nivel UE, conducerea
băncii este optimistă că va continua să crească cu 5% la nivel de creditare precum și să genereze
în continuare un nivel al ROTE de peste 10%.
Titlurile Erste Group Bank AG, simbol bursier EBS, sunt listate la bursele din Viena, Praga și
București.
2. BANCA TRANSILVANIA
2014

2015

2016

2017*

Venituri nete [mil. lei]
1.601
1.908
2.805
Profit net [mil. lei]
443
2.448
1.228
Cost Net al Riscului [mil. lei]
-667
-795
-654,2
Total active [mil. lei]
35.796 47.579
51.770
CAR
17,6 % 17,8 % 18,30%
Rata NPL (PAR>90 zile)
10,9 %
9,8 %
9,8%
Raport cost/venituri
42,2 % 49,3 % 41,05%
ROE (fără efectul VBR în 2015) 13,2 % 18,5 % 21,52%
* rezultate preliminare comunicate la Bursa de Valori București

2.676
1.186
1,4
59.303
21,16%
6%
48,53%
18,34%

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SIF BANAT-CRIȘANA PENTRU EXERCIȚIUL FINANCIAR 2017

|

14

SIF Banat-Crișana deținea, la 31 decembrie 2017, 4,44% din capitalul social al Băncii
Transilvania.
Profitul brut la nivel de bancă 2017p de 1,38 mld lei (+38%), influențat pozitiv de creșterea
veniturilor nete din speze și comisioane de 14% și a celor din dobânzi de 5,7% care au
contrabalansat reducerea abruptă a veniturilor din vânzarea instrumentelor financiare
disponibile pentru vânzare și impactul negativ al creșterii cu 12,8% al cheltuielilor operaționale
(in principal cu personalul).
Activele totale ale grupului au ajuns la 59,8 mld lei la decembrie 2017, în creștere cu 15,1%.
Nivelul CAR a crescut la o cifră confortabilă de 17,49% fără rezultatul pe 2017 (peste nivelul
minim de 14% indicat în politica de dividend), respectiv 21,16% incluzând și profitul anului 2017.
Conducerea băncii a indicat propunerea de distribuire a 50% din profitul net drept dividend,
implicând la nivel de grup un dividend brut per acțiune de 0,1430 lei.
Banca Transilvania, simbol bursier TLV și ISIN ROTLVAACNOR1, este listată la Bursa de Valori
București din 15 octombrie 1997, tranzacționându-se în cadrul segmentului Principal, categoria
Premium, și este inclusă în indicii locali BET, BET-BK, BET-TR, BET-XT, BET-XT-TR, BETplus și
ROTX.
3. SIF IMOBILIARE
2013*

2014*

2015*

2,13
Profit brut [mil. euro]
-0,46
Profit net [mil. euro]
-0,5
* situații financiare consolidate

5,19
13,32
13

12,35
8,61
6,37

Venituri [mil. euro]

2016*
10,38
4,47
4,35

SIF Imobiliare Plc este o societate importantă în portofoliul SIF Banat-Crișana, pachetul de
99,99% din capitalul său social însemnând o pondere 15,62% din valoarea activului net al
SIF Banat-Crișana.
Societatea SIF Imobiliare Plc este listată la Bursa de Valori București din 23 decembrie 2013,
titlurile tranzacționându-se pe segmentul AeRo, sub simbolul SIFI (ISIN: CY0104062217).
Auditorul independent al SIF Imobiliare Plc este Evoserve Auditors Limited din Cipru.
Holdingul SIF Imobiliare Plc, înregistrat în Cipru, a fost înființat în luna august 2013 ca vehicul
investițional prin încorporarea a 18 companii din portofoliul SIF Banat-Crișana cu activități din
domeniul imobiliar, în scopul asigurării unui management unitar, creșterea ratelor de
rentabilitate ale companiilor din portofoliu și valorificarea oportunităților ivite pe piața de profil.
Holdingul SIF Imobiliare Plc și-a optimizat activitatea prin reorganizarea managementului și
activităților societăților deținute în portofoliu. Astfel s-a implementat la nivelul companiilor un
sistem de planificare a resurselor – ERP Atlantis, a integrării întregului ansamblu de informații
la nivel de subsidiare într-o platformă unică, în vederea asigurării transparenței datelor în
cadrul grupului și facilitării luării deciziilor pentru îmbunătățirea randamentului și eficienței
afacerii.
S-a continuat analiza oportunităților de business, cu scopul îmbunătățirii performanței
Portofoliului global al SIFI, precum și raționalizarea și revizuirea proceselor operaționale la
nivelul afiliaților, cu scopul creșterii eficienței lor, precum și al realizării unui salt cantitativ
privind măsurile de performanță, cum ar fi randamentul investițiilor, reducerea costurilor și
îmbunătățirea calității serviciilor.
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În anul 2016, SIF Imobiliare Plc și-a majorat capitalul social cu 2,99 mil euro prin aportul în
numerar al acționarilor pentru dezvoltarea activității cu investiții în domeniul agricol. În 2017 sa continuat procesul de restructurare a portofoliului, prin finalizarea a două proiecte de fuziune,
respectiv SIFI B One (absorbantă) care a fuzionat cu SIFI CS Retail, Urban SA și Agrorent SA ca
societăți absorbite și Cora SA (absorbantă) care a fuzionat cu Central SA (absorbită).
4. BRD - GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
2014

2015

2016

Venituri nete [mil. lei]
2.232
2.140
2.778
Profit net [mil. lei]
43
445
757
Cost Net al Riscului [mil. lei]
-1.193
-631
-484
Total active [mil. lei]
45.180 49.193 51.881
CAR
17,0 % 18,1 %
19,7%
Rata NPL
20,3 % 16,9 %
10,5%
Raport cost/venituri
47,4 % 53,4 %
49,7%
ROE
0,8 %
7,8 %
10,1%
* rezultate preliminare comunicate la Bursa de Valori București

2017*
2.786
1.406
360
54.927
19,5%
6,6%
52,5%
17,1%

SIF Banat-Crișana deținea, la 31 decembrie 2016, 1,95% din capitalul social al BRD-Groupe
Société Générale.
Profit net de RON 1,4 mld la 2017 vs RON 0,76 mld în 2016, o creștere de +85%,un impact pozitiv
având costul net al riscului (RON +360m în 2017p vs -484m în 2016), precum și creșterea cu
peste 8% a veniturilor nete din dobânzi.
Nivelul ROE la nivel de banca a ajuns la 20% respectiv 17,1% ajustată pentru evenimentele
nerecurente.
A fost înregistrată o creștere a creditării în cadrul programelor privind fonduri europene, APIA
și programe guvernamentale adresate companiilor mici si medii. Continuă investițiile în
digitalizare, observându-se creșterea gradului de penetrare și utilizare de către clienți a
serviciilor digitale, managementul estimând in cadrul strategiei 2018-2020 reducerea numărului
de unități cu 18%, a personalului cu 10%, în timp ce rata de creștere anuala CAGR a depozitelor
este văzuta la 4% iar a creditelor la 7%.
Conducerea băncii a indicat intenția de a propune distribuirea a 83% din profit către acționari,
ceea ce se traduce într-un dividend brut de 1,64 ron/actiune.
BRD-Groupe Société Générale, simbol bursier BRD și ISIN ROBRDBACNOR2, este listată la BVB
din 15 ianuarie 2001, tranzacționându-se în cadrul segmentului Principal, categoria Premium,
și este inclusă în indicii locali BET, BET-BK, BET-TR, BET-XT, BET-XT-TR, BETplus și ROTX.
5. VRANCART
2015
2016 2017*
Cifră de afaceri [mil. lei]
209,8 227,1
261,1
Profit din exploatare [mil. lei]
21,8
23,8
26,5
Profit net [mil. lei]
18,2
20,2
21,9
Dividende [mil. lei]
13,8
14,0
*situații preliminare individuale; sursa: Raport companie comunicat BVB

SIF Banat-Crișana deținea, la 31 decembrie 2017, 75,06% din capitalul social al Vrancart S.A.
Adjud. Din grupul Vrancart mai fac parte societatile: Giant Tg. Mures (100%) si Rom Paper
Brasov (85%).
Obiectul principal de activitate al Vrancart este producerea și comercializarea de hârtii pentru
fabricarea cartonului ondulat în diverse sortimente, carton ondulat, ambalaje din carton
ondulat (cutii) de diferite dimensiuni, ștanțate și imprimate, hârtii igienico-sanitare în diverse
sortimente.
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Pe 2017, conform Raportului preliminar, cifra de afaceri a avansat cu +14,9% iar profitul net cu
+8,4%.
Principalele aspecte din viața societății in 2017 au vizat:
- înregistrarea majorării de capital social derulată în 2016;
- derularea, în perioada februarie-martie, a emisiunii de obligațiuni în valoare de 38,2 mil. lei;
- achiziția, în luna iulie, a tranșei a II-a de parti sociale la Rompaper SRL Brașov, unul din cei
mai importanți convertizori din industrie, procentul detinut a ajuns la 85%;
- achiziția și integrarea masinii de carton de la Vilcart Calimănești;
- continuarea investițiilor în modernizările tehnologice, în special la mașina de hârtie și la
mașina de carton ondulat.
Vrancart, simbol bursier VNC, este listată la BVB din 15 iulie 2005, tranzacționându-se în prezent
în segmentul Principal, categoria Standard.
6. SIF MOLDOVA
2015
2016
Profit net [mil. lei]
100,3
123,3
Dividende [mil. lei]
46,2
45,6
* situații preliminare; sursa: Raport companie comunicat BVB

2017*
164,7
-

SIF Banat-Crișana deținea, la 31 decembrie 2017, 4,96% din capitalul social al SIF Moldova.
Urmare a reducerii de capital social de la 103,8 mil. lei la 101,3 mil.lei prin anularea a 25 mil.
actiuni proprii ale SIF Moldova, SIF Banat-Crișana si-a ajustat numarul de actiuni in 2018,
detinand in prezent 4,99% din capitalul social.
SIF Moldova este o societate de investiții financiare de tip închis constituită în conformitate cu
prevederile Legii 133/1996.
SIF Moldova, simbol bursier SIF2, este listată la BVB din 1 noiembrie 1999, tranzacționându-se
în prezent în segmentul Principal, categoria Premium.
7. SIF HOTELURI
2014
2015
2016 2017*
Cifră de afaceri [mil. lei]
11,5 11,98 20,02
20,72
Profit din exploatare [mil. lei]
-0,8
-9,44
3,71
-0,22
Profit net [mil. lei]
0,2
-9,59
3,67
-1,16
EBITDA
4,13
0,30
8,95
4,88
* rezultate preliminare comunicate la Bursa de Valori București

SIF Banat-Crișana deține o participație de 98,99% din capitalul social al SIF Hoteluri.
Compania SIF Hoteluri a rezultat prin schimbarea în 2014 a denumirii societății Calipso SA, este
listată la BVB pe piața reglementată, sub simbolul CAOR.
La sfârșitul lunii octombrie 2015, SIF Hoteluri a finalizat procesul de fuziune prin absorbție a
altor cinci companii majoritare din portofoliu cu activitate în domeniul ospitalității, preluând
integral patrimoniului acestora.
Odată cu finalizarea fuziunii s-a avut în vedere crearea unui sistem integrat de management
care să ducă la îmbunătățirea performanțelor financiare a unităților absorbite și crearea de
valoare pentru acționari. În luna martie 2016 a fost aleasă o nouă conducere, care a reanalizat
oportunitățile de business ale companiei, în scopul îmbunătățirii performanțelor, fiind revizuite
procesele operaționale la nivelul punctelor de lucru și instituirea unui control riguros al
costurilor și al profitului operațional.
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Cel mai important activ din portofoliul societății este Hotelul DoubleTree by Hilton din Oradea,
care oferă servicii turistice la cel mai înalt nivel. În luna august 2016, hotelul a fost reclasificat la
4 stele ca urmare a noii strategii comerciale și a potențialului mai ridicat pe acest segment de
piață, iar rezultatele previzionate au început să confirme începând cu 2016 (venituri peste 12
milioane lei și creșterea gradului de ocupare la 57% (2015:49%). În continuare, efectele
reclasificarii sunt evidente: in 2017, creșterea veniturilor la peste 13 mil lei și a gradului de
ocupare la 59,56%.
8. BIOFARM
2015
2016
Cifră de afaceri [mil. lei]
149,3
152,1
Profit din exploatare [mil. lei]
31,5
35,0
Profit net [mil. lei]
27,2
29,5
Dividende [mil. lei]
15,7
16,7
* situații preliminare; sursa: Raport companie comunicat BVB

2017*
170,2
42,9
36,4
-

La 31 decembrie 2017, deținerea SIF Banat-Crișana în capitalul social al Biofarm este de 23,22%.
Companie fondată în 1921, Biofarm este unul dintre cei mai importanți producători români de
medicamente și producatorul roman nr.1 de suplimente alimentare. In decursul anilor Biofarm
a urmarit diferentierea fata de competitorii din piata prin strategii continue de imbunatatire a
portofoliului de produse, fapt ce a dus la cresterea continua atat a cifrei de afaceri cat si a
rezultatelor financiare.
Pe 2017, cifra de afaceri a crescut cu +11,9% iar profitul net cu +23,7%.
Pe piața externă, Biofarm livrează produse în 13 țări.
Biofarm, simbol bursier BIO, este listată la BVB din 19 noiembrie 1996, tranzacționându-se în
prezent în segmentul Principal, categoria Premium.
9. SNGN ROMGAZ
2015
2016
2017*
Cifră de afaceri [mil. lei]
4.052,6 3.411,9 4.585,2
Profit din exploatare [mil. lei]
1.454,0 1.258,7 2.174,9
Profit net [mil. lei]
1.194,2 1.024,6 1.868,3
Dividende [mil. lei]
1.040,6
2.220,3
* situații preliminare; sursa: Raport companie comunicat BVB

La 31 decembrie 2017, SIF Banat-Crișana deținea 0,41% din capitalul social al SNGN ROMGAZ.
Cu peste 6000 de salariați, Romgaz e cel mai mare producător și principalul furnizor de gaze
naturale din România, având o cotă de piață de peste 45% din consumul total autohton de gaze
naturale în 2017 respectiv detine 91% din capacitățile de înmagazinare subterană a României.
ROMGAZ realizează venituri anuale de peste 4 mld lei, la o rentabilitate netă medie cuprinsă
între 30% - 45%. Principalele segmente de activitate ale Romgaz sunt: explorarea, producția și
furnizarea de gaze naturale, înmagazinarea subterană a gazelor naturale și producția de
energie electrică.
În cursul anului 2017, producția de gaze naturale s-a majorat față de 2016, ca urmare a
temperaturilor mai scăzute de la începutul anului 2017 și a creșterii cererii de gaze pentru
producerea de energie electrică.
Conducerea companiei, prin îmbunătățirea structurii vânzărilor pe cele două segmente de
piață, și a unui management strict al portofoliului de zăcăminte și de gaze naturale, a reușit sa
obțină o creștere a rentabilității activității operaționale.
Acționarul majoritar al societății e statul român, prin Ministerul Energiei, cu o deținere de 70%,
la BVB având o lichiditate medie de peste aprox. 4 milioane lei zilnic.
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SNGN ROMGAZ, simbol bursier SNG, este listată la BVB din 12 noiembrie 2013,
tranzacționându-se în prezent în segmentul Principal, categoria Premium.
10. IAMU
2015
Cifră de afaceri [mil. lei]
73,9
Profit din exploatare [mil. lei]
6,5
Profit net [mil. lei]
5,9
Dividende [mil. lei]
1,6
sursa: Raport companie comunicat BVB

2016
73,8
6,7
6,2
1,6

2017
86,5
6,8
5,9
2,75

SIF Banat-Crișana deținea, la 31 decembrie 2017, 76,69% din capitalul social al IAMU S.A. Blaj.
Activitatea de bază a societății este producția de minitehnică liniară și de elemente de precizie
pentru tehnică liniară. Societatea produce și componente pentru linii tehnologice și pompe
hidraulice.
Cu o organizare a producției de tip lean-management și o dotare tehnologică de vârf, IAMU are
un parteneriat solid atât cu Robert Bosch GmbH pe mai multe piețe internaționale (România,
Germania, China), pentru care deține statut de furnizor preferențial, cât și cu alte companii
europene. Aproximativ 50% din producție este destinată exportului, în principal către
Germania.
IAMU SA, simbol bursier IAMU, este listată la BVB din 23 decembrie 1996, tranzacționându-se
în prezent în segmentul ATS, categoria AeRO Standard.

Portofoliul workout
În structura internă de administrare a participațiilor, portofoliul workout include companiile
aflate în diverse stadii ale procedurii de lichidare judiciară, insolvență sau cele inactive,
susceptibile de a intra în procedura insolvenței.
La 31 decembrie 2017 numărul acestor societăți era de 62 (2016: 66).
Aceste companii provin din portofoliul istoric preluat de la FPP1 la momentul constituirii
SIF Banat-Crișana, nefiind rezultatul unei decizii investiționale de portofoliu.
Pe parcursul anului 2017 au fost radiate din portofoliu ca urmare a lichidării un număr de trei
societăți (a căror valoare de achiziție însumează 4,76 milioane lei, provizionată în anii anteriori),
iar o societate a intrat în insolvență. O societate a fost înstrăinată, în sensul că s-a vândut
participația către unul dintre ceilalți acționari ai societății. La finele anului 2017, se mai aflau în
procedură de faliment / insolvență / dizolvare 56 de societăți din portofoliu. Toate aceste
societăți sunt reflectate în valoarea calculată a portofoliului la valoarea zero. În cursul anului
2017, o societate dintre cele în insolvabilitate a ieșit de sub incidența Legii nr. 85/2006,
reorganizare judiciară, cu reinserția în activitatea comercială.
În cazul societății ARIO Bistrița, în cursul anului 2017 s-a continuat procedura falimentului,
urmare a hotărârii judecătorului sindic, și a procedurii de reorganizare judiciară inițiată în anul
2009.
Societatea monitorizează evoluția companiilor din portofoliul workout, fără alocarea unor
resurse semnificative. Principalele activități cu privire la aceste companii: (i) monitorizarea și
înregistrarea evenimentelor importante care se produc la nivelul acestora; (ii) exercitarea
atribuțiilor de acționar, monitorizarea legalității și oportunității hotărârilor organelor de
conducere; (iii) alegerea mijloacelor juridice potrivite privind protejarea intereselor
Societății ca urmare a unor eventuale adoptări unor hotărâri AGA nelegale; (iv) redactarea și
transmiterea declarațiilor de creanță/alte lucrări de specialitate juridică care se impun a fi
formulate; (v) verificarea periodică a dosarelor de insolvență în Buletinul Procedurilor de
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Insolvență și pe portalul instanțelor de judecată și pe site-ul Registrului Comerțului; (vi)
scoaterea din evidențe la momentul radierii societăților.

Achiziții și înstrăinări de active financiare în 2017
În cursul anului 2017 au fost efectuate următoarele achiziții de active financiare:
• pe piețele interne în sumă totală de 8.443.273 lei, din care 30.000 lei investiții în titluri de
participare la filiale și 8.413.273 lei achiziții de titluri disponibile pentru vânzare.
• investiții directe în sumă de 12.906.934 lei în majorarea capitalului social la filiale (Vrancart);
• acțiuni dobândite cu titlu gratuit, ca urmare a majorării capitalului social prin încorporarea
rezervelor de către Banca Transilvania (30,85 milioane acțiuni);
• unitati de fond: FII Active Plus (60 milioane lei), FII Optim Invest (35 milioane lei);
• obligațiuni de stat în lei, în sumă de 39.109.055 lei (inclusiv cuponul acumulat la data
achiziției și costurile de achiziție);
• obligațiuni emise de societăți comerciale în lei (Vrancart), în sumă de 36.885.125 lei (inclusiv
costurile legate de achiziție);
• obligațiuni emise de societăți comerciale în euro (Impact), în echivalent lei de 4.864.860 (la
cursul de schimb valabil la data achizției).
Înstrăinările de active realizate în cursul anului 2017 includ:
• vânzări de acțiuni cotate pe piețele interne în sumă totală de 8.702.107 lei, cu un profit de
2.249.771 lei;
• valoarea titlurilor radiate din portofoliu ca urmare a lichidării societăților în sumă totală de
4.766.103 lei (valoare integral provizionată în anii anteriori);
• vânzări de obligațiuni de stat în sumă totală de 75.921.210 lei, cu o pierdere de 98.785 lei
și un cupon încasat la data tranzacției de 1.313.021 lei;
• vânzarea unui imobil deținut în Oradea (fostul sediu al sucursalei) în schimbul sumei de
413.856 lei, inclusiv TVA.
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Managementul riscului
SIF Banat-Crișana recunoaște expunerile sale la riscurile rezultate din operațiunile zilnice,
precum și din realizarea obiectivelor sale strategice. În acest context, politica SIF Banat-Crișana
privind administrarea riscurilor semnificative asigură cadrul pentru identificarea, evaluarea,
monitorizarea și controlul acestor riscuri, în vederea menținerii lor la niveluri acceptabile în
funcție de apetitul la risc al Societății și de capacitatea ei de a acoperi, absorbi sau diminua
aceste riscuri.
Cunoașterea amenințărilor permite ierarhizarea acestora în funcție de eventualitatea
materializării lor, de amploarea impactului asupra obiectivelor și de costurile pe care le
presupun măsurile menite de a reduce șansele de apariție sau de a limita efectele nedorite.
Stabilirea unor ierarhii a riscurilor constituie suportul introducerii unei ordini de priorități în
alocarea resurselor, în majoritatea cazurilor limitate, în urma unei analize „cost-beneficiu” sau,
mai general, „efort-efect”. Revizuirea periodică a sistemelor de administrare a riscurilor
conduce la realocări ale resurselor, în concordanță cu modificarea ierarhiilor și, implicit a
priorităților. Managementul riscurilor presupune concentrarea resurselor în zonele de interes
actuale și critice pentru misiunea Societății.
Gestionarea eficientă a potențialelor riscurilor este considerată de maximă importanță de către
Societate în vederea atingerii obiectivelor strategice și pentru a asigura beneficii acționarilor în
mod sustenabil.
Prin natura obiectului de activitate, Societatea este expusă atât la riscuri asociate
instrumentelor financiare și ale piețelor pe care are expunere, precum și la anumite riscuri
operaționale, acestea putându-se materializa în pierderi de capital sau în performanțe
investiționale scăzute în raport cu riscurile asumate.
În strânsă corelație cu complexitatea activităților desfășurate și cu obiectivele stabilite pentru
administrarea portofoliului de active, Societatea evaluează aplicabilitatea și monitorizează
foarte atent riscurile semnificative identificate, relevanța lor (semnificația) și potențialul pentru
cuantificare într-o măsură rezonabilă.
Administrarea riscurilor are în vedere maximizarea profitului Societății raportat la nivelul de risc
la care este expusă. Societatea utilizează o varietate de politici și proceduri de administrare și
evaluare a tipurilor de risc la care este expusă.

1. Profilul de risc
Profilul de risc reprezintă totalitatea riscurilor la care se estimează că este expusă Societatea
funcție de obiectivele strategice și de apetitul la risc definit. Profilul de risc are rolul de a
determina dimensiunea fiecărui risc semnificativ și a nivelului general de risc, pe baza unor
indicatori relevanți, calitativi și cantitativi. Acesta este evaluat anual și este monitorizat în raport
cu obiectivele privind nivelul de risc stabilit.
Din agregarea riscurilor semnificative identificate rezultă evaluarea riscului global al Societății
la nivel MEDIU.
Politica de administrare a riscului se bazează un sistem de limite folosite pentru monitorizarea
și controlul riscurilor semnificative, conform profilului de risc și strategiei de investiții aprobate.
În funcție de evoluția profilului de risc în raport cu limitele aprobate de Conducerea Societății,
precum și de dimensiunea temporală a unei anumite evoluții (de exemplu: perioada în care
riscul depășește un anumit nivel), Societatea poate dispune măsuri de corectare sau control al
factorilor de risc.
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2. Principalele riscuri la care este expusă Societatea
Cele mai importante riscuri financiare la care este expusă Societatea sunt riscul de credit, riscul
de lichiditate și riscul de piață. Expunerea Societății la fiecare dintre riscurile mai sus menționate
este prezentată în Nota 4 din Situațiile financiare.
a) Riscul de piață
Riscul de piață reprezintă riscul rezultat din variația nefavorabilă a valorii sau veniturilor
obținute din activele deținute sau din fluctuații ale ratelor de schimb sau ale ratelor dobânzii.
Strategia Societății pentru administrarea riscului de piață este condusă în interiorul obiectivului
de investiții, iar riscul de piață este administrat în conformitate cu politicile și procedurile
considerate cele mai adecvate.
Din punctul de vedere relevant Societății, există patru tipuri majore de risc de piață: riscul de
preț/poziție, riscul ratei dobânzii, riscul valutar și riscul de concentrare.
Riscul de preț reprezintă riscul ca volatilitatea prețurilor pieței, precum prețurile acțiunilor,
ratele de dobândă și cursurile de schimb să afecteze advers veniturile și valoarea portofoliului
de instrumente financiare și participații ale Societății.
Riscul de poziție este asociat portofoliului de instrumente financiare deținut de către Societate
cu intenția de a beneficia de evoluția favorabilă a prețului respectivelor active financiare sau de
eventualele dividende/cupoane acordate de emitenți. Societatea este expusă riscului de poziție,
atât față de cel general, cât și față de cel specific, datorită plasamentelor efectuate în obligațiuni,
acțiuni și unități de fond.
Conducerea Societății (CA și Directori) urmărește în permanență reducerea la minimum a
posibilelor efecte adverse, asociate acestui risc financiar, printr-o politică activă de diversificare
prudențială a portofoliului, precum și prin utilizarea uneia sau a mai multor tehnici de
diminuare a riscului în funcție de evoluția prețurilor de piață aferente instrumentelor financiare
deținute de Societate.
Societatea este expusă riscului ca valoarea justă a instrumentelor financiare deținute să
fluctueze ca rezultat al schimbărilor în prețurile pieței cauzate fie de factori specifici activității
emitenților fie de factori care afectează toate instrumentele tranzacționate pe piață.
Conducerea Societății monitorizează modul de realizare a administrării riscului de piață, iar
procedurile interne prevăd ca, atunci când riscurile de preț nu sunt în concordanță cu politica
investițională și principiile Societății sau profilul de risc trebuie procedat la rebalansarea
prudentă a portofoliului.
Riscul de rata a dobânzii reprezintă riscul ca veniturile sau cheltuielile, sau valoarea activelor
sau a datoriilor Societății să fluctueze ca urmare a variației ratelor dobânzilor de pe piață.
Pentru instrumentele financiare purtătoare de dobânzi, riscul ratei de dobândă este compus
din riscul de fluctuație înregistrat în valoarea unui anumit instrument financiar ca urmare a
variației ratelor dobânzii și din riscul diferențelor dintre scadența activelor financiare purtătoare de
dobândă și cea a datoriilor purtătoare de dobândă (riscul de „mismatch”).
Riscul de rată a dobânzii poate influența și valoarea activelor purtătoare de dobânzi fixe (de
exemplu: obligațiuni), astfel că o creștere a ratei de dobândă de piață va determina diminuarea
valorii fluxurilor viitoare de numerar generate de acestea în raport cu cele oferite de
instrumentele similare dar emise în noile condiții ale pieței, și poate duce la reducerea prețului
lor, dacă determină creșterea preferinței investitorilor de a-și plasa fondurile în depozite
bancare sau în aceste alte noi instrumente a căror dobândă a crescut, și vice-versa – o reducere
a ratei dobânzilor de piață poate determina creșterea prețului acțiunilor și obligațiunilor și va
determina o creștere a valorii juste a fluxurilor viitoare de numerar.
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În privința instrumentelor financiare purtătoare de dobândă ale Societății, politica este să
investească în instrumente financiare în general pe termen scurt, reducând astfel parțial atât
riscul de fluctuație, cât și riscul diferențelor de scadență (Societatea neavând datorii cu
maturități de peste 1 an).
Majoritatea activelor financiare ale Societății sunt denominate în moneda locală, doar o
pondere redusă din activul net este denominată în moneda EURO, ale căror rate de dobândă
este puțin probabil să varieze semnificativ. Astfel, Societatea este supusă unei expuneri limitate
la riscul ratei valorii juste sau a fluxurilor viitoare de numerar datorate fluctuațiilor nivelelor
predominante ale ratelor dobânzii din piață.
Societatea nu utilizează instrumente financiare derivate pentru a se proteja față de
fluctuațiile ratei dobânzii.
Riscul valutar este riscul înregistrării unor pierderi sau nerealizării profitului estimat ca urmare
a fluctuațiilor nefavorabile ale cursului de schimb.
Societatea investește în instrumente financiare și intră în tranzacții care sunt denominate în
valute, altele decât moneda sa funcțională, astfel, este expusă riscurilor ca rata de schimb a
monedei naționale în relație cu altă valută să aibă efecte adverse asupra valorii juste sau
fluxurilor viitoare de numerar ale acelei porțiuni din activele și pasivele financiare denominate
în altă valută.
Societatea a efectuat tranzacții în anul 2017 atât în moneda românească (Leul), cât și în valută.
Moneda românească a fluctuat comparativ cu monedele străine, EURO și USD, însă volatilitatea
cursului nu a fost în parametrii neașteptați, fără materializare în valoarea portofoliului
Societății. Instrumentele financiare utilizate dau posibilitatea conservării valorii activelor
monetare deținute în lei, prin efectuarea de plasamente și încasarea de dobânzi în funcție de
termenul de scadență.
Societatea nu a efectuat nicio tranzacție cu instrumente derivate pe cursul de schimb în
cursul exercițiului financiar prezentat.
Riscul de concentrare reprezintă vulnerabilitatea dată de existența unor expuneri față de
entități care au caracteristici comune sau asemănătoare și privește toate activele deținute de
Societate, indiferent de perioada de deținere a acestora, iar 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.
Politica Societății de diversificare a expunerilor se aplică asupra structurii portofoliului, asupra
structurii modelului de afaceri, precum și asupra structurii expunerilor la riscurile financiare.
Această politică de diversificare implică: diversificarea portofoliului prin evitarea expunerii
excesive față de un debitor, emitent, țară sau regiune geografică; diversificarea structurii
planului de afaceri urmărește la nivelul Societății evitarea expunerii excesive față de o anumită
linie de afaceri/sector de activitate; diversificarea structurii riscurilor financiare are în vedere
evitarea expunerii excesive față de un anumit tip de risc financiar.
b) Riscul de lichiditate
Societatea menține cu atenție un nivel de lichiditate adecvat obligațiilor sale suport, pe baza
unei evaluări a lichidității relative a activelor pe piață, ținând atent seama de perioada necesară
pentru lichidare și de prețul sau de valoarea la care pot fi lichidate activele respective, precum
și de sensibilitatea lor la riscurile de piață sau la alți factori de piață.
Persoana responsabilă cu administrarea riscului analizează distinct riscul de lichiditate al
portofoliului de instrumente financiare de riscul de lichiditate aferent obligațiilor de plată al
Societății.
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Riscul de lichiditate aferent obligațiilor de plată este riscul ca Societatea să întâmpine
dificultăți în îndeplinirea obligațiilor care decurg din datoriile financiare pe termen scurt, care
se sting prin plata în numerar sau prin alte mijloace financiare, sau că asemenea obligații să fie
stinse într-o manieră nefavorabilă pentru Societate.
Risc de lichiditate aferent portofoliului de instrumente financiare reprezintă riscul rezultat din
absența caracterului vandabil al unei investiții, astfel încât aceasta nu poate fi cumpărată sau
vândută suficient de rapid încât să fie minimizată o pierdere.
Societatea monitorizează sistematic profilul de lichiditate al portofoliului de active, având în
vedere contribuția marginală a fiecărui activ care poate avea un impact semnificativ asupra
lichidității, precum și pasivele și angajamentele semnificative, contingente sau de altă natură,
pe care Societatea le poate avea în raport cu obligațiile sale suport.
Societatea are implementată o procedură care instituie măsuri adecvate de măsurare a
lichidității în vederea evaluării riscurilor cantitative și calitative ale pozițiilor și ale investițiilor
preconizate care au un impact semnificativ asupra profilului de lichiditate al portofoliului de
active, pentru a permite măsurarea în mod corespunzător a efectelor acestora asupra profilului
global de lichiditate.
Pentru limitarea / evitarea riscului de lichiditate, structura de conducere va adopta în
permanență o politică prudențială privind ieșirile de numerar.
c) Riscul de credit și riscul de contraparte
Riscul de credit reprezintă vulnerabilitate legată de probabilitatea ca o parte contractuală a
Societății să nu își poată onora obligațiile asumate în limitele termenilor agreați, fiind definită
de 3 caracteristici fundamentale: expunerea, probabilitatea de a nu fi onorate obligațiile și rata
de recuperare (în cazul evenimentului de risc).
Riscul de contraparte este riscul ca o parte contractuală a unei tranzacții să nu își poată
îndeplini obligațiile asumate la data la care tranzacția este „în bani” (engl. „in-the-money”)
pentru Societate. Riscul de contrapartidă este unul contingent, orice pierdere fiind dependentă
de o insuficiență a contrapartidei (risc de credit) într-o tranzacție care este „în bani” (risc de
piață) pentru Societate la data apariției incapacității de plată a contrapartidei de credit.
Societatea este expusă riscului de credit și contraparte ca urmare a investițiilor realizate în
obligațiuni emise de societăți comerciale sau Statul Român, a conturilor curente și depozitelor
bancare și a altor creanțe.
Pentru titlurile de stat deținute, riscul de credit este estimat ca fiind scăzut până la mediu, având
în vedere că emitentul este Statul Român prin Ministerul Finanțelor Publice.
Numerarul deținut de Societate, care nu este investit în companiile din portofoliu sau în titluri
de stat, poate fi plasat în depozite bancare pe termen scurt. Riscul de credit este de asemenea
diminuat și prin plasarea disponibilităților bănești ale Societății în mai multe bănci.
Conducerea Societății și Persoana responsabilă cu administrarea riscului monitorizează
îndeaproape și în mod constant expunerea la riscul de credit astfel încât să nu sufere pierderi
ca urmare a concentrației creditului într-un anumit sector sau domeniu de activitate.
Societatea nu derulează tranzacții cu o contrapartidă fără a-i evalua bonitatea și fără a ține cont
în mod corespunzător de riscul de contraparte înregistrat înainte și la momentul decontării.
Bonitatea fiecărei contrapărți la o tranzacție este evaluată la nivelul compartimentelor care
fundamentează propuneri de investire/dezinvestire.
Societatea nu a efectuat în 2017 tranzacții cu instrumente financiare derivate.
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d) Riscul operațional
Riscul operațional este riscul înregistrării de pierderi directe sau indirecte rezultate din carențe
sau deficiențe ale procedurilor, personalului, sistemelor interne ale Societății sau din
evenimente externe ce pot avea un impact asupra operațiunilor acesteia. Riscurile operaționale
decurg din toate activitățile Societății.
În scopul evaluării nivelului de risc operațional la care se expune Societatea în activitatea
curentă, un pas important îl reprezintă identificarea și încadrarea evenimentelor de risc
operațional în categorii specifice care să permită stabilirea celor mai eficiente metode de
control și diminuare a efectelor potențiale.
Evenimente de risc operațional considerate de Societate ca fiind reprezentative pentru situațiile
deosebite cu care s-ar putea confrunta sunt inventariate în Nomenclatorul riscurilor
operaționale.
Societatea utilizează ca instrument de analiză și administrare a riscului operațional
autoevaluarea. Autoevaluarea este un proces inițiat, planificat și executat de către fiecare
compartiment în parte, cu sprijinul Compartimentului Managementul Riscului.
Compartimentele funcționale din cadrul Societății sunt responsabile cu gestionarea riscurilor
operaționale apărute în aria lor de acțiune.
Obiectivul Societății de a gestiona riscul operațional astfel încât să conducă la limitarea
pierderilor financiare, de a nu-și leza reputația, de a-și atinge obiectivul investițional și de a
genera beneficii pentru investitori a fost îndeplinit pe întreg parcursul anului. Responsabilitatea
primară privind implementarea și dezvoltarea controlului asupra riscului operațional revine
Persoanei responsabile cu administrarea riscului. Compartimentele funcționale din cadrul
Societății sunt responsabile cu gestionarea riscurilor operaționale apărute în aria lor de acțiune.
Această responsabilitate este susținută de dezvoltarea procedurilor generale de management
al riscului operațional, având drept obiectiv controlul proceselor la furnizorii de servicii și
angajamentelor de service cu furnizorii de servicii, evitându-se implementarea unor proceduri
de restricționare a inițiativei și creativității.
Pe tot parcursul anului 2017 nu au existat situații deosebite de natura riscului operațional, toate
situațiile expuse au fost remediate în cel mai scurt timp fără a fi necesară înregistrarea lor în
Registrul de riscuri operaționale.
e) Alte riscuri la care este supusă Societatea
Riscul reputațional reprezintă riscul actual sau viitor de afectare negativă a profiturilor și
capitalului determinat de percepția nefavorabilă asupra imaginii unei instituții de către clienți,
contrapartide, acționari, investitori sau autorități de supraveghere.
Din perspectiva managementului riscurilor, riscul reputațional poate fi împărțit în doua clase
importante : (i) convingerea că Societatea poate și își va îndeplini promisiunile față de
contrapartide și creditori; (ii) convingerea că Societatea își desfășoară afacerile în mod corect și
urmează practicile etice.
Estimăm că la nivelul Societății, acest risc este mediu - scăzut.
Riscul strategic reprezintă riscul actual sau viitor de afectare negativă a profiturilor și a valorii
activului portofoliului entității administrate de Societate, provenind din implementarea unor
decizii de management inadecvate, din implementarea necorespunzătoare a deciziilor de
management sau din lipsa reacției la schimbările mediului de afaceri. Riscul strategic este
necontrolabil si necuantificabil.
Potrivit metodologiei de evaluare internă, riscul strategic este scăzut pentru Societate.
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Politica Societății referitoare la riscul strategic se referă la stabilirea de obiective strategice
raționale pe termen lung, structura de conducere va adopta în permanență o politică
prudențială pentru limitarea / evitarea riscului strategic și va urmări continuu evoluția pieței în
raport cu operațiunile bugetate.
Riscul de reglementare este riscul înregistrării unei pierderi din cauza neaplicării, sau aplicării
defectuoase a prevederilor legale și/sau contractuale și/sau din cauza cadrului contractual
necorespunzător sau insuficientă reglementare.
SIF Banat-Crișana trebuie să respecte o gamă largă de legi și reglementări – impuse sau
reglementări specifice sectorului.
Riscul de reglementare este necontrolabil și necuantificabil prin faptul că nu se poate anticipa
evenimentul declanșator și nici nivelul impactului. Impactul se poate referi la reducerea
atractivității unui anumit tip de investiții, reducerea bruscă a expunerii pe emitenți strategici,
creșterea semnificativă a costurilor în activitate, etc. Din punct de vedere calitativ, diminuarea
riscului de reglementare se va realiza prin adaptarea politicilor, normelor și procedurilor la
modificările apărute și prin reducerea sau creșterea nivelului unor activități acolo unde este
cazul.
În timp ce riscul de conformitate poate fi monitorizat și recunoscut, riscurile juridice sunt uneori
greu de anticipat. Riscurile legate de conformare sunt considerate ca o fiind componente ale
cadrului de management al riscurilor. Natura acestor riscuri legate de conformitate trebuie să
fie comunicată și înțeleasă la toate nivelurile societății. Funcția de conformitate trebuie să
monitorizeze toate aspectele legate de respectarea prevederilor legale și de reglementare și să
furnizeze rapoarte către directori în mod regulat, dacă este necesar, în cooperare cu funcția de
management al riscurilor.
Riscul aferent impozitării – Interpretarea textelor și implementarea practică a procedurilor
noilor reglementări fiscale aplicabile armonizate cu legislația europeană, ar putea varia de la
entitate la entitate și există riscul ca în anumite situații autoritățile fiscale să adopte o poziție
diferită față de cea a Societății.
Societatea se supune reglementărilor Uniunii Europene și aplică schimbările aduse de legislația
europeană. Societatea a implementat aceste schimbări, dar modul de implementare al acestora
rămâne deschis auditului fiscal timp de 5 ani. Interpretarea textelor și implementarea practică
a procedurilor noilor reglementări fiscale aplicabile, ar putea varia și există riscul ca în anumite
situații autoritățile fiscale să adopte o poziție diferită față de cea a Societății.
În plus, Guvernul României deține un număr de agenții autorizate să efectueze auditul
(controlul) companiilor care operează pe teritoriul României. Aceste controale sunt similare
auditurilor fiscale din alte țări, și pot acoperi nu numai aspecte fiscale, dar și alte aspecte legale
și regulatorii care prezintă interes pentru aceste agenții. Este posibil ca Societatea sa fie supusă
controalelor fiscale pe măsura emiterii unor noi reglementări fiscale, deci riscul fiscal trebuie
considerat atent.
Riscul aferent mediului de afaceri reprezintă riscul actual sau viitor de afectare negativă a
profiturilor și a capitalului, ca urmare a unor evoluții nefavorabile ale principalelor variabile
macroeconomice sau ale oricăror variabile care constituie ținte ale politicii economice a țării.
SIF Banat-Crișana adoptă măsurile necesare pentru sustenabilitatea și dezvoltarea Societății în
condițiile existente pe piața financiară, prin monitorizarea fluxurilor de numerar și adecvarea
politicilor investiționale.
Evitarea riscurilor, atenuarea efectelor acestora sunt asigurate de Societate printr-o politică de
investiții care respectă regulile prudențiale impuse de prevederile legale și reglementările în
vigoare aplicabile.
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Prin administrarea riscului, atât prin verificarea prealabilă a investițiilor cât și prin
monitorizarea ex-post, Societatea se asigură că managementul portofoliului se situează
în parametrii de risc corespunzători.

3. Riscul de piață al portofoliului de referință
Analiza performanței și riscului de piață cuprinde emitenții deținuți de SIF Banat-Crișana din
categoria “Valori mobiliare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din România și
dintr-un stat membru” conform Situației activelor și datoriilor, în special emitenții cotați pe piața
Regular la Bursa de Valori București plus Erste Bank cotată și la Bursa de la Viena. Acest
portofoliu (denumit PROXI-85) este reprezentativ pentru portofoliului de active listate, valoare
de piață are o pondere de aproximativ 85% din valoarea de piață a întregului portofoliu de
acțiuni cotate.
Indicele de referință a fost ales BET-BK, de tip benchmark, utilizat și de fondurile mutuale active
în România.
Pentru măsurarea riscurilor de piață ale portofoliilor de acțiuni se folosește modelul
„Bloomberg Risk Model (Regional)”, cuprins în cadrul funcției PORT din platforma furnizată de
Bloomberg LLP. Modelul Bloomberg este complex, multifactorial și integrat, asigurând atât
analiza performanțelor portofoliului cât și analiza riscurilor și testarea evoluției probabile a
portofoliului în condiții de piață extreme. Acesta calculează Valoarea la Risc ( eng. Value-at-risk,
„VaR”) a portofoliului de referință PROXI-85 prin mai multe metode și pentru nivele diferite de
încredere. Metoda utilizată pentru monitorizarea riscului de piață este Monte Carlo pentru un
nivel de încredere de 99% și un orizont de timp de 1 lună, VaR (99%, 1 lună).
VaR este o metodă eficientă de a calcula pierderea maximă posibilă așteptată într-un interval
de timp dat, în condiții normale de piață, la un anumit interval de încredere. VaR are o
aplicabilitate extinsă în mai multe domenii financiare, însă în gestiunea portofoliului utilitatea
sa este reflectată pe deplin.
Riscul total al portofoliului PROXI-85 este analizat în comparație cu riscul total al indicelui BETBK ca o previziune în viitor a volatilităților. Previziunea este realizată pe un orizont de timp de 1
an (250 zile de tranzacționare). Această comparație ajută la înțelegerea influenței în viitor a unor
factori selectați de model asupra riscului total, iar comparația cu benchmark-ul ajută la
realizarea corecțiilor de portofoliu, acolo unde este cazul.

4. Riscul privind depășirea limitelor legale de deținere
Politica investițională a SIF Banat-Crișana se subordonează limitelor impuse de reglementările
ASF. În prezent, societatea are o politică de investiții diversificată caracteristică Altor
Organismelor de Plasament Colectiv (AOPC) în conformitate cu prevederile Regulamentului
CNVM nr. 15 / 2004, care permit o încadrare a portofoliului de active în categoria de RISC MEDIU.
Riscul atras de expunerea pe un singur emitent
Deținerile în pachetele de acțiuni emise de Banca Transilvania valorează 410,3 milioane lei cu o
pondere de 15,71% din totalul activelor la data de 31 decembrie 2017, iar acțiunile Erste Group Bank
au o valoare de 440,66 milioane lei cu o pondere de 16,87% din total active.
Deținerile SIF Banat-Crișana de acțiuni BT, respectiv EBS, sunt singurele expuneri mai mari de
10% din totalul activelor administrate la 31 decembrie 2017, acestea încadrându-se în limitele
legale de deținere.
În perspectivă, Societatea va avea în vedere continuarea procesului de diversificare a
portofoliului astfel încât să scadă ponderea pachetelor foarte mari în totalul activelor.
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Riscul atras de expunerea pe instrumente financiare emise de entități aparținând aceluiași grup
Grupul BANCA TRANSILVANIA - reprezentat de deținerile de acțiuni și obligațiuni la Banca
Transilvania, și acțiuni la BT Asset Management) reprezintă o pondere în total active ale Societății de
15,87%.
Este respectată limita legală de deținere de maxim 50% din total active în instrumente
financiare emise de entități aparținând aceluiași grup.
Riscul atras de expunerea pe valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare neadmise la
tranzacționare
La 31.12.2017, în categoria valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare neadmise la
tranzacționare sunt incluse dețineri la emitenți ale căror acțiuni nu sunt cotate și obligațiuni
emise de Banca Transilvania, valoarea totală fiind de 173.048.800 lei cu pondere în activul total
de 6,62%.
Este respectată limita legală de deținere de maxim 20% din valoarea portofoliului de active în
valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare neadmise la tranzacționare.
Riscul atras de expunerea majoră pe o singură bancă
La data de 31.12.2017, cea mai mare sumă deținută în conturi și depozite la o singură bancă
reprezentă 0,34 % din total active în valoare de 9.001.238 lei.
Este respectată limita legală de deținere de maxim 30% din valoarea portofoliului de active în
sume deținute în cont și depozite la o singură.
Riscul atras de expunerea pe titluri de participare ale altor organisme de plasament colectiv
La 31.12.2017, SIF Banat-Crișana deținea în portofoliu titluri de participare și acțiuni ale AOPC
în valoare de 367.634.503 lei reprezentând 14,07% din total active.
Este respectată limita legală de deținere de maxim 50% din valoarea portofoliului de active în
titluri de participare ale AOPC.
Riscul atras de expunerea la riscul de contra parte într-o tranzacție cu instrumente financiare
derivate tranzacționate în afara piețelor reglementate
La data de 31.12.2017, SIF Banat-Crișana nu deține în portofoliu acest tip de instrumente
financiare.
Expunerea globală față de instrumente financiare derivate
La data de 31.12.2017, SIF Banat-Crișana nu deține în portofoliu acest tip de instrumente
financiare.
La data 31.12.2017, portofoliul de active al SIF Banat-Crișana respectă prevederile cu privire
la limitele de deținere precizate prin Regulamentul ASF/CNVM nr. 15/2004.

5. Profilul de lichiditate al activelor administrate
În scopul determinării limitelor cantitative și calitative ale riscului de lichiditate pentru
portofoliul de active Societatea are în vedere:
▪ separarea deținerilor aferente portofoliului de active financiare în active cu un grad ridicat
de lichiditate, active cu lichiditate limitată și active nelichide;
▪ evaluarea lichidității instrumentelor financiare în funcție de următoarele criterii: (i)
mărimea pachetului raportat la volumul mediu zilnic înregistrat pe piața principală într-un
orizont de timp relevant și la adâncimea pieței, (ii) existența unor eventuali furnizori de
lichiditate, tipul pieței (piață reglementată, ATS, OTC) și (iii) posibilitatea derulării unor
operațiuni de acoperire a riscului;
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▪ corelația între orizontul de deținere al instrumentului financiar, și durata estimată de
lichidare a întregului pachet deținut.
Fiecare investiție este atribuită unei singure perioade de lichiditate și această alocare se
bazează pe cea mai scurtă perioadă în care o poziție ar putea fi lichidată în mod rezonabil la
valoarea sa contabilă sau la o valoare apropiată acesteia.

6. Efectul de levier
Efect de levier presupune orice metodă prin care Societatea mărește expunerea portofoliului
pe care îl administrează fie prin împrumut de numerar sau valori mobiliare, fie prin poziții de
instrumente financiare derivate sau prin orice alte mijloace. Efectul de levier se exprimă ca
raport între expunerea globală a portofoliului de instrumente financiare (calculată atât prin
metoda brută cât și prin metoda angajamentelor) și valoarea activului net.
Societatea se asigură că expunerea sa globală legată de instrumentele financiare aflate în
portofoliul administrat nu depășește valoarea totală a activelor administrate.
Societatea nu utilizează în mod activ efectul de levier, în procesul de administrare a
portofoliului, respectiv nu utilizează metode de creștere a expunerii portofoliului.
În cursul anului 2017 SIF Banat-Crișana nu a utilizat operațiuni de finanțare prin instrumente
financiare (SFT-uri) și instrumente de tip total return swap, definite de Regulamentul UE
2365/2015.

Resursele umane
Numărul angajaților SIF Banat–Crișana, la 31 decembrie 2017, a fost de 37 de persoane cu
contract de muncă, din care 32 la sediul din Arad și 5 la sucursala București.
Structura nivelului de pregătire de bază a angajaților se prezintă astfel: 81% dintre angajați au
studii superioare, 8% studii medii și 11% studii generale.
În ceea ce privește personalul cu studii superioare:
• 2 persoane au doctorat în economie
• 1 persoană MBA, CFA
• 3 persoane au studii aprofundate absolvite, respectiv au obținut diploma de master în
domenii de interes precum: administrarea afacerilor, expertiză contabilă, finanțare și
management de proiect)
• 6 persoane au absolvit o a doua facultate (în principal științe economice și drept).
În cadrul Societății nu funcționează nicio organizație sindicală, angajații fiind reprezentați în
negocierea contractului colectiv de muncă de către reprezentanți aleși conform legii. Pe
parcursul acestui an au avut loc alegeri pentru desemnarea reprezentanților salariaților pentru
un mandat de 2 ani.
Raporturile de muncă sunt reglementate prin Contractele individuale și Contractul Colectiv de
Muncă. În cursul anului 2017 a fost în vigoare Contractul Colectiv de Muncă înregistrat la
Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad cu nr. 1052/08.02.2017. Nu au fost înregistrate elemente
conflictuale în raporturile dintre conducere și angajați.
Pe parcursul anului s-a asigurat o continuitate a programelor de perfecționare profesională
demarate în anii anteriori pentru dezvoltarea capitalului uman. Angajații
specialiști au
participat la diverse forme de pregătire pe parcursul anului – seminarii, conferințe, cursuri,
programe de pregătire continuă. Aria tematică abordată a fost legată de domenii precum
evaluare, noile standarde IFRS, managementul riscului, tehnologia informației, legislație.
Programele de perfecționare efectuate s-au desfășurat în conformitate cu planurile de
dezvoltare personală.
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Activele corporale ale societății
SIF Banat-Crișana SA deține în proprietate spațiul aferent desfășurării activităților operaționale
și administrative ale societății amplasat în Arad (sediul central). Societatea mai deține imobile
în orașele București, Cluj-Napoca, și Timișoara, ca urmare a desființării sucursalelor societății în
anul 2008 (Timișoara) respectiv în anul 2015 (Cluj Napoca). Totodată, ca urmare a retragerii
aportului în natură la capitalul social al Azuga Turism, SIF Banat-Crișana SA deține un teren
situat în localitatea Bușteni iar în urma retragerii din societatea Hidrotim, în anul 2015,
societatea a intrat în posesia unei clădiri și a terenului aferent în Timișoara. Imobilele mai sus
menționate (cu excepția sediului situat în Arad, inclus în imobilizările corporale) sunt
contabilizate conform normelor IFRS ca și investiții imobiliare la valoare justă, însumând
20.042.164 lei la 31 decembrie 2017.
Valoarea netă contabilă la 31 decembrie 2017 a imobilizărilor corporale din categoria
construcțiilor este de 2.883.532 lei, gradul de uzură scriptic (determinat pe baza amortizării
contabile în regim liniar) fiind de 24,8%. Societatea a efectuat ultima reevaluare a imobilizărilor
corporale la data de 31 decembrie 2016, având în vedere armonizarea valorilor contabile cu
valorile de piață și cele de utilitate ale imobilizărilor deținute în patrimoniu.
Societatea nu are probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor sale corporale.

Litigii
În evidențele Direcției Juridice figurau, la data de 31 decembrie 2017, 99 litigii aflate pe rolul
instanțelor de judecată. Societatea avea calitate procesuală activă în 85 de litigii, calitate
procesuală pasivă în 14 litigii.
În cele mai multe dintre litigiile în care Societatea are calitatea de reclamant, obiectul litigiilor îl
reprezintă anularea/constatarea nulității unor hotărâri ale adunărilor generale ale acționarilor
la societățile din portofoliu, recuperarea dividendelor neîncasate sau procedura insolvenței
unor societăți din portofoliu.
În cursul anului 2017 sumele recuperate ca urmare a acțiunilor în justiție inițiate și/sau
executare silită au fost în cuantum de 1.186.303,61 lei.
Conducerea va asigura în continuare depunerea tuturor diligențelor pentru apărarea
intereselor legitime ale Societății și ale acționarilor în toate aceste litigii, în conformitate cu
prevederile legale.
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Perspective pentru 2018
Tendințe pentru România
Economia României este în tranziție spre o economie de piață, iar mediul macro-economic este
încă instabil. De aceea, piața autohtonă de capital implică riscuri mai ridicate decât piețele
dezvoltate, incluzând preponderent riscuri politice și legislative. Evenimente politice,
economice, sociale sau evenimente de altă natură din România sau din alte piețe pot avea un
impact important asupra valorii pieței și lichidității instrumentelor financiare. Având în vedere
că activitățile Societății sunt dependente într-o mare măsură de dezvoltarea economiei din
România, astfel de transformări pot avea un impact negativ major asupra condițiilor financiare
sau a rezultatelor obținute.
Creșterea economică accelerată a României din ultimii ani este un element favorabil pentru
SIF Banat-Crișana. Cotațiile bursiere au fost împinse la maxime multianuale ca urmare a unui
climat investițional facil în care ratele dobâbzilor erau reduse și economiile europene au trecut
printr-o perioada de stabilizare în urma măsurilor de relaxare fiscală.
Perspectivele de creștere economică autohtonă sunt corelate cu cele ale UE, având în vedere
că există atât piețe de desfacere comune cât și o piață liberă a forței de muncă între țările
membre UE. Ultimele previziuni ale Comisiei Europene estimează o decelerare a creșterii PIB,
de 4,5% pentru 2018, respectiv 4% pentru 2019 pentru România. În UE, expansiunea economică
are tot o tendință asemănătoare, pornind de la 2,3% în 2017, 2,3% - 2018 respectiv 2% pentru
2019, în baza previziunilor CE.
Apreciem că principalele riscuri care ar putea periclita activitatea economică în România sunt
legate de incertitudinile persistente pe scena politică națională. Schimbările dese ale înalților
funcționari publici deteriorează cadrul de reglementare și punerea în aplicare a programului de
guvernare. Incertitudinile și măsurile guvernamentale s-au materializat vizibil în creșterea
costurilor de finanțare, explozia inflației ca urmare a creșterilor salariale și încetarea investițiilor
din sectorul public pentru a se putea încadra în limitele deficitului bugetar.
În momentul de față (februarie 2018) inflația e de 4,7% (yoy, surse: INS, BNR). BNR a întocmit
scenarii inflaționiste pentru finalul anului 2018, de 3,5 % și pentru 2019 de 2,8%.
Creșterea abruptă a fost motivată de succesiunea rapidă a unor șocuri la nivelul prețului
energiei electrice pe piața concurențială, a prețurilor carburanților și prețurilor unor produse
agroalimentare. Totodată, lărgirea rapidă a excedentului de cerere agregată din economie a
creat un mediu propice transmisiei acestor presiuni în prețurile de consum.
Țările în curs de dezvoltare, precum România, au nevoie de o ajustare a procesului legislativ,
astfel încât să se asigure un cadru stabil de reglementare. Însă, asistăm încă la aplicarea rapidă
a noii legislații, uneori înainte de adoptarea reglementărilor de implementare.
Posibile modificări viitoare ale legislației specifice domeniului de activitate al Societății pot avea
un impact consistent, atât pozitiv cât și negativ, necesitând o administrare prudentă. Pentru
Societățile de investiții financiare (SIF) se pregătesc noi schimbări legislative, la nivelul Autorității
de Supraveghere Financiară fiind în lucru proiectul de lege privind fondurile de investiții
alternative (FIA).
În aprilie 2017 Moody’s a retrogradat perspectivele obligațiunilor guvernamentale românești
de la pozitiv la stabil, Rating „BBB minus” pe seama deteriorării bugetului și a datoriei publice.
În cursul anului 2017 toate cele 3 agenții de rating, S&P, Fitch și Moody’s, au avertizat asupra
majorării vulnerabilității și a dezechilibrelor economice și nu în ultimul rând asupra dificultății
de a respecta limitele deficitului bugetar.
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Perspectiva stabilă reflectă estimarea agențiilor de rating că riscurile la adresa ratingului
României sunt echilibrate în prezent. Principalii factori de risc care ar putea duce la acțiuni
negative de rating sunt: deficit fiscal semnificativ mai ridicat și înrăutățirea dinamicilor datoriei
guvernamentale, precum și o deteriorare a dinamicilor datoriei externe.
Obiectivele SIF Banat-Crișana pentru 2018
• consolidarea structurii „nucleu” a portofoliului menită să ofere acționarilor randamente
solide, constante și predictibile, păstrând un nivel de risc rezonabil;
• implicarea activă în companiile cu deținere majoritară, în scopul de a le crește performanța;
• restructurarea portofoliului existent cu scopul de a reduce expunerea în companiile în care
SIF Banat-Crișana are dețineri minoritare;
• creșterea vizibilității, transparenței și îmbunătățirea guvernanței corporative;
• promovarea SIF Banat-Crișana în cadrul evenimentelor de pe piața de capital (fie individual,
fie împreună cu BVB, intermediari), în scopul creșterii transparenței și de a atrage noi
investitori / acționari.
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2. ACȚIUNILE EMISE DE SIF BANAT-CRIȘANA
CARACTERISTICILE ACȚIUNILOR SIF BANAT-CRIȘANA
Număr total de acțiuni emise (31 decembrie 2017)

520.000.000

Număr de acțiuni în circulație (31 decembrie 2017)
Valoare nominală

517.460.724
0,1000 lei /acțiune
comune, ordinare, nominative, dematerializate,
indivizibile
Piața reglementată la vedere a Bursei de Valori
București (BVB), categoria Premium, listată din
1 noiembrie 1999
SIF1
ROSIFAACNOR2
Bloomberg BBGID: BBG000BMN388 (SIF1:RO)

Tipul acțiunilor
Piața de tranzacționare
Simbol BVB
Cod ISIN
Identificator internațional

Acțiunile emise de SIF Banat-Crișana conferă tuturor deținătorilor drepturi egale.
În conformitate cu dispozițiile art. 286^1 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,
așa cum a fost modificată prin Legea nr. 11/2012, orice persoană poate dobândi cu orice titlu
sau poate deține, singură ori împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat,
acțiuni emise de către Societate, dar nu mai mult de 5% din capitalul social. Exercițiul dreptului
de vot este suspendat pentru acțiunile deținute de acționarii care depășesc această limită, în
conformitate cu prevederile art. 286^1 alin. (2) din Legea nr. 297/2004 și ale Instrucțiunii
CNVM/ASF nr. 6/2012 emisă în aplicarea prevederilor art. 286^1 din Legea nr. 297/2004.
De la înființarea sa, SIF Banat-Crișana nu a emis obligațiuni sau alte titluri de creanță.
În cursul lunii septembrie 2017, SIF Banat-Crișana a achiziționat prin Ofertă Publică de
răscumpărare un număr de 539.276 acțiuni proprii, a căror valoare a însumat 1,348 mil lei.
Detalii referitoare la programele de răscumpărare aprobate de AGEA SIF Banat-Crișana în anii
2016 și 2017 sunt cuprinse în Cap. 5. Alte informații semnificative.
La 31 decembrie 2017, SIF Banat-Crișana avea 5.760.880 de acționari, conform datelor
raportate de Depozitarul Central S.A. București, societatea care ține registrul acționarilor
Societății.
Structura acționariatului la 31.12.2017 este următoarea:

■ 40,28%

■ 0,36%

persoane fizice române
(5.758.694 de acționari)

persoane fizice nerezidente
(1.987 de acționari)

■ 36,61%

■ 22,26%

persoane juridice române
(166 de acționari)

persoane juridice nerezidente
(32 de acționari)

■ 0,49%
SIF Banat-Crișana
(după ofertele publice de cumpărare
derulate în 2016 și 2017, societatea
deține 2.539.276 acțiuni proprii)
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Istoricul distribuțiilor de dividende din profitul net înregistrat de Societate în exercițiile
financiare 2013 – 2016:
Exercițiul financiar pentru care s-a
făcut distribuția
Profit net (mil. lei)
Număr total de acțiuni
Dividend brut pe acțiune (lei)
Dividende brute de plată (mil. lei)
Dividende nete de plată (mil. lei)
Rata de distribuire a dividendelor
Stadiul plății la 31 decembrie 2017

2013*

2014

2015*

2016*

80,14
548.849.268
-

134,17
548.849.268
0,1
54,88
47,74
40,9%
67,35%

75,32
548.849.268
-

81,36
520.000.000
-

*2013, 2015 și 2016 fără distribuire de dividend, conform hotărârii AGA din data 15 aprilie 2014, respectiv 26 aprilie 2016
și 20 aprilie 2017

Adunarea generală a acționarilor SIF Banat-Crișana din 20 aprilie 2017 a aprobat repartizarea
întregului profit net aferent exercițiului financiar 2016, în sumă de 81.362.701 lei, la Alte rezerve.
În cursul anului 2017 a continuat plata dividendelor aferente exercițiului financiar 2014,
efectuată conform Regulamentului ASF nr. 3/2015, prin intermediul Depozitarului Central SA și
al agentului de plată Banca Transilvania SA. Societatea a îndeplinit toate formalitățile legale de
informare a acționarilor în legătură cu plata dividendelor, procedura de plată fiind disponibilă
pe pagina de internet a Societății.
PROFIT NET vs. DIVIDENDE
profit net

112,19

100

80,14

16,47

27,44

2008

2009

milioane lei

100,51

95,44

50

0

134,17

dividende alocate

63,00

63,01

56,53

54,88

2010

2011

75,32

81,36

2015

2016

69,55

54,88

2012

2013

2014

2017

profit net calculat conform RAS pentru 2008 – 2014, pentru 2015 - 2017 conform IFRS

ACȚIUNILE SIF1 LA BVB
Preț (lei, la închiderea ședinței)
minim
maxim
final de an
Profit net per acțiune (lei)
Preț / Profit net per acțiune
VAN per acțiune (lei)
Dividend (lei/acțiune)
Capitalizare bursieră* (mil. lei)

2014

2015

2016

2017

1,005
1,405
1,296
0,2445
5,30
2,9228
0,1
715,15

1,253
1,740
1,688
0,1372
12,30
3,3541
926,46

1,3680
1,8480
1,8480
0,151
11,50
3,7075
1.014,27

1,8520
2,8200
2,7700
0,134
20,71
5,0098
n/a
1.440,40

* calculată la prețul de închidere din ultima ședință de tranzacționare a anului
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Indicii Bursei de Valori București care includ SIF1:
BET-FI este primul indice sectorial al BVB și reflectă tendința de ansamblu a prețurilor
fondurilor de investiții financiare (SIF-urile și Fondul Proprietatea) tranzacționate pe piața
reglementată BVB. Variația indicelui BET-FI în 2017: +31,80%. Pondere SIF1 în BET-FI: 18,57%
(29 decembrie 2017).
BET-BK este un indice de prețuri ponderat cu capitalizarea free-float-ului celor mai lichide
societăți listate pe piața reglementată a BVB, ce poate fi folosit ca benchmark de către
administratorii de fonduri, dar și de alți investitori instituționali, metodologia de calcul
reflectând cerințele legale și limitele de investiții ale fondurilor. Variația indicelui BET-BK în 2017:
+22,85%. Pondere SIF1 în BET-BK: 4,87% (29 decembrie 2017).
BET-XT este un indice blue-chip și reflectă evoluția prețurilor celor mai lichide 25 de companii
tranzacționate în segmentul de piață reglementată, inclusiv SIF-urile, ponderea maximă a unui
simbol în indice fiind de 15%. Variația indicelui BET-XT în 2017: +14,48%. Pondere SIF1 în BETXT: 4,07% (29 decembrie 2017)
BET-XT-TR este varianta de tip total return a indicelui BET-XT, reflectând atât evoluția prețurilor
companiilor componente, cât și dividendele oferite de acestea. Variația indicelui BET-XT în 2017:
+23,80%. Pondere SIF1 în BET-XT-TR: 3,97% (29 decembrie 2017).

PREȚUL ACȚIUNILOR SIF1 ȘI VOLUMELE TRANZACȚIONATE ÎN 2017

valorile evidențiate sunt la închiderea ședințelor de tranzacționare

Titlul SIF1 a fost tranzacționat la BVB în cursul anului 2017 în cadrul a 248 de ședințe de
tranzacționare.
Prețul acțiunilor SIF1 a crescut cu 48,92%, de la un curs de 1,8600 lei (prețul de închidere în
3 ianuarie 2017, prima ședință de tranzacționare a anului), la 2,7700 lei (prețul de închidere în
29 decembrie, ultima zi de tranzacționare din 2017) prețul maxim atins în 2017 a fost de 2,8200
lei în ultimele zile de tranzacționare, minimul înregistrându-se în ședința de tranzacționare din
13 ianuarie, când prețul SIF1 a scăzut la 1,8520 lei pe acțiune (preț de închidere), plaja de
tranzacționare între maximul și minimul perioadei fiind de 52% (luând în calcul valorile
înregistrate la închiderea ședințelor de tranzacționare).
Volumul maxim zilnic de acțiuni SIF1 tranzacționate pe piața principală Regular (REGS) a fost de
4.234.865, înregistrat în 24 iulie 2017.
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Lichiditatea titlului SIF1 a fost relativ scăzută, în anul 2017 tranzacționându-se în total
42.311.332 acțiuni reprezentând 8,14% din totalul acțiunilor emise. În 163 din cele 248 de
ședințe volumul de acțiuni transferat a fost sub 100.000. Valoarea totală a acțiunilor
tranzacționate pe piața principală Regular în anul 2017 a fost de 92.386.801 lei.
Pe piața „DEAL” s-au realizat 14 tranzacții, în total cu 60.460.688 acțiuni, valoarea acestora a fost
de 123,57 milioane lei.
Capitalizarea bursieră a titlului SIF1 a fost de 1.440,40 milioane lei în 29 decembrie 2017
(calculată la prețul de închidere).
EVOLUȚIA COTAȚIEI SIF1 ȘI A VALORII INDICELUI BET-FI ÎN 2017

+32%

+49%

valorile evidențiate sunt la închiderea ședințelor de tranzacționare
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3. GUVERNANȚA CORPORATIVĂ
SIF Banat-Crișana este angajată în menținerea și dezvoltarea celor mai bune practici de
guvernanță corporativă, pentru asigurarea unui proces decizional eficient, care să conducă la
viabilitatea pe termen lung a afacerii, atingerea obiectivelor companiei și crearea unei valori
sustenabile pentru toate părțile interesate (acționari, conducere, angajați, parteneri, autorități).
SIF Banat-Crișana a acordat întotdeauna o importanță deosebită bunei guvernanțe corporative
și a aderat la majoritatea principiilor stipulate de Codul de Guvernanță Corporativă al Bursei de
Valori București. Pentru a-și păstra competitivitatea într-un climat extrem de dinamic, SIF BanatCrișana dezvoltă și își adaptează practicile de guvernanță corporativă astfel încât să se poată
conforma noilor cerințe și să poată profita de noile oportunități.
În conformitate cu cele mai bune practici de guvernanță corporativă, administrarea companiei
se desfășoară într-un climat de deschidere, bazat pe dialogul onest dintre conducerea executivă
și Consiliul de administrație, precum și în cadrul fiecăruia dintre aceste organisme.
Administratorii, directorii și angajații Societății și-au asumat datoria de a da dovadă de diligență,
responsabilitate și loialitate față de companie, adoptând deciziile în interesul Societății și pentru
creșterea valorii acesteia, ținând cont de interesele legitime ale tuturor părților interesate
(stakeholders).
Având în vedere Codul de Guvernanță Corporativă al Bursei de Valori București („Codul”)
aplicabil, SIF Banat-Crișana a evaluat gradul de conformare cu noile prevederi, majoritatea
acestora fiind îndeplinite. În data de 20 aprilie 2017, Societatea a prezentat stadiul conformării
cu prevederile Codului la 31 decembrie 2016, prin publicarea unei declarații detaliate în cadrul
raportului anual al societății pentru anul 2016.
Nivelul de implementare de către SIF Banat-Crișana a principiilor și recomandărilor din Cod este
prezentat în anexa 4 a prezentului raport, document care va fi publicat și pe pagina de internet
a Societății, www.sif1.ro. Situațiile de neconformitate sau respectare parțială a prevederilor din
Cod sunt explicate.
Prin Regulamentul nr. 2/2016 Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a reglementat
cadrul normativ unitar de aplicare a principiilor guvernanței corporative la entitățile autorizate,
reglementate și supravegheate de către ASF, regulament care se aplică începând cu data de 1
ianuarie 2017. Declarația SIF Banat-Crișana privind aplicarea principiilor de guvernanță
corporativă în anul 2017, întocmită în conformitate cu anexa la Regulamentului nr. 2/2016, este
prezentată în anexa 5 la prezentul raport.
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Administrarea și Conducerea Societății
În conformitate cu prevederile Actului constitutiv, SIF Banat-Crișana este administrată în baza
unui sistem unitar, care este în măsură să asigure o funcționare eficientă a Societății, în
concordanță cu obiectivele unei bune guvernări corporative și protecției intereselor legitime ale
acționarilor săi.

Adunarea generală a acționarilor
Adunarea generală a acționarilor (AGA) este organul suprem de conducere al societății.
Adunările generale sunt ordinare și extraordinare. Adunarea generală ordinară se întrunește
cel puțin odată pe an în cel mult patru luni de la încheierea exercițiului financiar. Adunarea
generală extraordinară va fi convocată ori de câte ori este nevoie. Atribuțiile adunării generale
a acționarilor sunt specificate în Actului constitutiv și respectă prevederile legale în vigoare.
Actul constitutiv actualizat este publicat pe pagina de internet a societății, www.sif1.ro, în
secțiunea dedicată guvernanței corporative.
Hotărârile adunării generale sa iau cu vot deschis sau vot secret. Votul secret este obligatoriu
pentru alegerea Consiliului de administrație și numirea auditorului financiar și pentru
revocarea lor și pentru hotărârile referitoare la răspunderea administratorilor. Hotărârile luate
de adunarea generală în limitele legii și actului constitutiv al societății sunt obligatorii și pentru
acționarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.
Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele Consiliului de administrație, iar
în absența acestuia de către vicepreședinte. Lucrările ședințelor sunt consemnate de
secretariatul ales de adunarea generală. Procesul verbal al adunării se înscrie într-un registru
special.
In cursul anului 2017, Consiliul de administrație al SIF Banat-Crișana a convocat de două ori
adunarea generală ordinară și o dată adunarea generală extraordinară a acționarilor societății.
Informații suplimentare privind adunările generale ale acționarilor sunt prezentate în cadrul
acestui capitol în secțiunea Respectarea drepturilor acționarilor.

Consiliul de administrație
SIF Banat-Crișana este administrată de un Consiliu de administrație compus din 5 membri, aleși
de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de patru ani, cu posibilitatea de a fi realeși.
Prin Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 30 august
2016, s-a aprobat modificarea Actului constitutiv al societății în sensul reducerii numărului
membrilor Consiliului de administrație de la 7 (șapte) la 5 (cinci) membri, cu aplicabilitate de la
data de 24.04.2017. ASF prin avizul nr. 296/09.11.2016 a aprobat această modificare, iar art. 7
alin. (1) din Actul constitutiv a fost rescris corespunzător.
Consiliul de administrație are competențe decizionale privind administrarea Societății in
intervalul cuprins între adunările generale ale acționarilor, cu excepția deciziilor pe care legea
ori Actul Constitutiv le prevăd exclusiv pentru adunarea generală.
Consiliul de administrație alege dintre membri săi un președinte și un vicepreședinte. Prin Actul
Constitutiv, președintele deține și funcția de Director General al Societății.
Membrii Consiliului de administrație trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile generale
prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile, completate cu cele instituite de Legea nr.
297/2004 privind piața de capital, Legea nr. 74/2015, Legea nr. 24/2017 și de reglementările
Autorității de Supraveghere Financiară (ASF).
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Membrii Consiliului de administrație sunt autorizați în această funcție de către ASF ulterior
alegerii de către adunarea generală a acționarilor.
Consiliul de administrație poate crea comitete consultative formate din membrii săi,
însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu.
Modificări în componența Consiliului de administrație în anul 2017
Societatea a fost administrată în intervalul 1 ianuarie 2017 – 20 aprilie 2017 de către un Consiliu
de administrație compus din 7 membri.
Componența Consiliului de Administrație a fost următoarea:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Bogdan-Alexandru Drăgoi – Președinte CA
Octavian Avrămoiu – Vicepreședinte CA
Ștefan Dumitru – membru CA
Valentin Chiser – membru CA
Ion Stancu – membru CA
Dan Weiler – membru CA
Ionel-Marian Ciucioi – membru CA

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 20 aprilie 2017 i-a ales în funcția de
administratori pentru un mandat de 4 ani, cu începere din data de 24.04.2017, pe domnii:
Bogdan-Alexandru Drăgoi, Radu Răzvan Străuț, Sorin Marica și Marcel Heinz Pfister.
În urma votului secret exprimat de acționari în Adunarea Generală Ordinară din data de 20
aprilie 2017, numai patru administratori au întrunit un număr de voturi reprezentând cel puțin
50% plus unu din voturile exprimate, condiție cerută de Actul constitutiv al Societății și de lege
pentru adoptarea hotărârilor adunării generale ordinare.
Prin Avizul ASF nr. 405/13.07.2017, Autoritatea de Supraveghere Financiară a avizat modificările
intervenite în documentele SIF Banat-Crișana ca urmare a modificării componenței Consiliului
de administrație al societății,.
În intervalul 24 aprilie – 31 decembrie 2017, componența Consiliului de Administrație a fost
următoarea:
▪
▪
▪
▪

Bogdan-Alexandru Drăgoi – Președinte CA
Radu Răzvan Străuț – Vicepreședinte CA
Sorin Marica – membru CA
Marcel Heinz Pfister – membru CA
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ADMINISTRATORII ÎN FUNCȚIE la 31 decembrie 2017
Funcție

BogdanAlexandru
DRĂGOI
(1980)

Președinte al
Consiliului de
administrație,
administrator executiv,
Membru CA din martie
2015

Vicepreședinte al
Consiliului de
administrație,

RaduRăzvan
STRĂUȚ
(1984)

administrator
neexecutiv,
Membru CA din aprilie
2017
Președinte Comitet de
Nominalizare și
Remunerare
Președinte Comitet de
Strategii Investiționale

Membru al Consiliului
de administrație din
aprilie 2017,
administrator
neexecutiv,
independent,

Sorin
MARICA
(1971)

membru al Comitetului
de Audit
Membru Comitet de
Nominalizare și
Remunerare
Membru Comitet de
Strategii Investiționale

Alte informații
Studii
Universitatea Tufts, Fletcher, Boston, Massachusetts
Specializare în Relații Internaționale – absolvită Magna cum Laudae
Specializare în Economie – absolvită Magna cum Laudae
Membru al Golden Key Honor Society
Experiență
SIF Banat-Crișana - Președinte Director general – iulie 2015- prezent
Biofarm S.A. – administrator – decembrie 2015 - prezent
Vrancart S.A. – administrator – decembrie 2015 – prezent
Administrare Imobiliare S.A. – administrator – septembrie 2015 – prezent
Consilier Prezidențial – Administrația Prezidențială – mai 2012 – decembrie 2014
Ministru – Ministerul Finanțelor Publice – februarie 2012 – mai 2012
Secretar de Stat – Ministerul Finanțelor Publice – ianuarie 2009 – februarie 2012
Director General, Departamentul Economic – Primăria Municipiului București –
noiembrie 2007 – iunie 2008
Secretar de Stat – Ministerul Finanțelor Publice – septembrie 2006 – noiembrie 2007
Consilier al Ministrului – Ministerul Integrării Europene – aprilie – septembrie 2006
Vicepreședinte/Acționar – FocusSat SA România – octombrie 2004 – aprilie 2006
Asociat – Inquam Limited UK - noiembrie 2003 – decembrie 2004
Analist de afaceri – Inquam Limited UK – ianuarie 2002 – noiembrie 2003
Studii
CFA Institute, Charlottesville, Virginia, SUA – mai 2015
CFA Institute Investment – Claritas Investment Certificate – Foundations Program
Facultatea de Drept, Universitatea din București, București, România – oct. 2013 – iun.
2014
Diploma de master – „Dreptul Uniunii Europene”
Academy of European Law (ERA), Trier, Germania – iun. 2013
Summer Course on EU Regulation and Supervision of Financial Markets
Faculté de Droit, Universitatea din Geneva și Institut De Haute Etudes Internationales,
Geneva, Elveția – feb. – iul. 2007
Certificat de droit transnational
Facultatea de drept, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca, România – 2004 – 2008
Licență în drept
Experiență
Cabinet de avocat Străuț Radu-Răzvan – octombrie 2015 – aprilie 2017
Avocat titular
Reff și Asociații SCA – Deloitte Legal – 2008 – 2015
Avocat colaborator senior în cadrul departamentului de Drept bancar și piețe de
capital, sept. 2010 – oct. 2015
Avocat colaborator în cadrul departamentului de Drept bancar si piețe de capital, nov.
2008 – sept. 2010
Deloitte Consultanță SRL – sept. 2008 – oct. 2009
Consultant junior
Studii
Academia de Studii Economice – București – 2014 – 2017
Doctorand „Finanțarea programelor naționale de menținere și promovare a
obiceiurilor și tradițiilor românești”
Universitatea „Lucian Blaga” – Sibiu – 2013 – 2015
Masterand în Diplomația apărării
Facultatea de Finanțe Bănci și Burse de Valori – Academia de Studii Economice –
București 1992 – 1997
Licențiat în științe economice
Experiență
S.C. Dracula Park S.A. – București – 2002 – prezent
Director general/Președinte al Consiliului de Administrație
Fundația Kogaion 115 – 2004 – prezent
Președinte
Manager Proiect
Ministerul Transporturilor – București – 2013 – 2014
Consilier/Director de cabinet în Ministerul Transporturilor
Ministerul Turismului – 2002 – 2003
Consilier al Ministrului Turismului
Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în Turism – 2002 – 2003
Director General Adjunct
S.C. Active Internațional S.A. București – Societate de servicii de investiții financiare –
2000 – 2002
Președinte/Director General
S.C. Active Management Internațional S.A. București – Societate de administrare de
investiții – 1999 – 2000
Președinte/Director General
și Plus Fidelity
S.C. Active International S.A. București – Societate de servicii de investiții financiare –
1997 – 1999
Broker/Trader
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ADMINISTRATORII ÎN FUNCȚIE la 31 decembrie 2017
Funcție

Marcel
PFISTER
(1980)

Membru al Consiliului
de administrație din
aprilie 2017,
administrator
neexecutiv,
independent,
Președinte Comitet de
Audit

Alte informații
Studii
Universitatea din Liechtenstein – martie 2010 – ianuarie 2011
Executive MBA în gestiunea patrimoniului (wealth management)
Universitatea din Liechtenstein – septembrie 2008 – noiembrie 2009
Diploma de studii avansate (DAS) în private banking
Colegiul de educație și formare profesională superioară în administrarea afacerii,
Zurich – octombrie 2004 – octombrie 2007
Licențiat în Economie (ODEC)
Experiență
Bank Alpinum AG – iulie 2016 – prezent
Vice Director
Falcon Private Bank Ltd. – octombrie 2010 – iunie 2016
Director
Banque Pasche (Liechtenstein) SA – aprilie 2009 – septembrie 2010
Vice-președinte
Alpe Adria Privatbank AG (fosta Hypo Alpe Adria Bank (Liechtenstein) AG) – decembrie
2007 – aprilie 2009
Vice-președinte
Alpe Adria Privatbank AG (former Hypo Alpe Adria Bank (Liechtenstein) AG)
– decembrie 2007 – aprilie 2009
Junior Relationship Manager Private Banking
Zurich Cantonal Bank (ZKB) – noiembrie 2005 – aprilie 2007
Junior Controller
Zurich Cantonal Bank (ZKB) – septembrie 2003 – noiembrie 2005
Relationship Manager
Zurich Cantonal Bank (ZKB) – decembrie 2002 – septembrie 2003
Account Manager

Consiliul de administrație este sprijinit în activitatea sa de un secretar al Consiliului, acesta
având experiența și pregătirea profesională necesare, participă la ședințele Consiliului, fiind
responsabil de asigurarea unei funcționări eficiente a Consiliului și a Comitetelor acestuia, rolul
său constând în sprijinirea Președintelui și a celorlalți membri ai Consiliului, atât la nivel de grup
cât și în mod individual, și în asigurarea respectării de către Consiliu a reglementărilor interne,
asigurarea conformității cu reglementările actuale de guvernanță corporativă, precum și cu
legile și reglementările relevante pentru activitatea societății. Secretarul răspunde, de
asemenea, de asigurarea unei comunicări eficiente între Consiliu și comitetul de audit, între
directori și Consiliu. În anul 2017 funcția de secretar CA a fost deținută de dl. Daniel Gavrilă.

Activitatea Consiliului de administrație în 2017
În anul 2017 Consiliul de administrație al SIF Banat–Crișana s-a întrunit de 32 de ori, în
conformitate cu prevederilor statutare.
Convocarea membrilor Consiliului de administrație s-a realizat conform Procedurii privind
convocarea și desfășurarea ședințelor Consiliului de Administrație al SIF Banat-Crișana,
prezența membrilor CA la ședințele convocate în cursul anului 2017 a fost în conformitate cu
prevederile legale.
Ședințele Consiliului de administrație au fost prezidate de către domnul Bogdan-Alexandru
Drăgoi, Președintele Consiliului de Administrație.
Au fost emise, ca rezultat al ședințelor Consiliului de Administrație un număr de 112 de hotărâri
de gestiune privind activitatea curentă a societății. Toate hotărârile au fost luate cu votul
„pentru” al majorității celor prezenți.
Din cele 112 de Hotărâri ale Consiliului de Administrație emise în perioada analizată:
• 73 au fost hotărâri cu obiectiv bine determinat necesitând îndeplinire;
• 39 au fost hotărâri de aprobare a procedurilor, a rapoartelor obligatorii și a rapoartelor de
activitate, din care: 17 hotărâri pentru aprobarea reglementărilor interne și a unor proceduri
de lucru; 22 hotărâri pentru aprobarea rapoartelor periodice obligatorii anuale, semestriale
și trimestriale transmise către ASF, BVB, MFP și pentru aprobarea rapoartelor de activitate
ale administratorilor, departamentelor, direcțiilor și compartimentelor.
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Din analiza modului în care au fost îndeplinite cele 112 hotărâri luate de către Consiliul de
Administrație, rezultă că acestea au fost în totalitate îndeplinite.
Pentru anul 2017, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 20 aprilie 2017 a aprobat
remunerația lunară individuală pentru membrii Consiliului de Administrație, precum și limitele
generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale administratorilor și limitele generale ale
remunerației directorilor.

Comitetul de audit
Comitetul de audit este format din cel puțin doi membri neexecutivi ai Consiliului de
administrație. Președintele comitetului este un membru neexecutiv independent. Cel puțin un
membru al comitetului de audit trebuie să aibă competență în contabilitate sau audit.
Consiliul de Administrație a constituit în cadrul său, cu funcție consultativă, un Comitet de Audit
format, din doi administratori neexecutivi.
La 31 decembrie 2017, din Comitetul de audit fac parte: dl Marcel PFISTER – Președinte Comitet
Audit și dl Sorin MARICA – membru Comitet Audit. Membrii Comitetului de audit au experiența
corespunzătoare atribuțiilor specifice ce le revin în cadrul acestui comitet.
Comitetul de audit asistă consiliul de administrație în îndeplinirea responsabilităților sale în
domeniul raportării financiare, al controlului intern și al administrării riscului. Comitetul sprijină
consiliul de administrație în monitorizarea credibilității și integrității informației financiare
furnizate de Societate, monitorizează și evaluează eficiența sistemelor de control intern, de
audit intern și de administrare a riscurilor din cadrul Societății. Atribuțiile Comitetului de Audit
sunt detaliate în cadrul Reglementărilor Interne ale Societății.
În anul 2017, Comitetul de audit s-a întrunit de 11 ori. Aceste reuniuni au fost dedicate
monitorizării procesului de raportare financiară, respectiv a situațiilor financiare anuale
întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS)
aprobate prin Norma ASF nr. 39/2015 și a situațiilor financiare consolidate; monitorizării
situațiilor financiare interimare simplificate trimestriale și pe semestrul I 2017; analiza
onorariului negociat de către Societate cu auditorul extern PricewaterhouseCoopers Audit SRL
pentru emiterea raportului solicitat de către ASF cu privire la legalitatea realizării operațiunii de
reducere a capitalului social în vederea avizării Actului constitutiv modificat; aprobarea
contractului de prestări servicii de consultanță cu PricewaterhouseCoopers Audit SRL având ca
obiect analiza măsurii în care Societatea reprezintă o entitate de investiții în conformitate cu
prevederile IFRS 10 și a tarifului negociat; monitorizării activității auditorului intern; reevaluarea
contractelor de consultanță încheiate cu PricewaterhouseCoopers Audit SRL în cursul anului
2017.
În cadrul Consiliului de administrație funcționează un Comitet de Nominalizare și Remunerare,
cu rolul de a asista Consiliul în îndeplinirea responsabilităților sale în vederea nominalizării
candidaților pentru funcții de conducere, precum și a remunerației acestora.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare
Comitetul de Nominalizare și Remunerare este format dintr-un număr de cel puțin doi membri
aleși dintre administratorii neexecutivi, cu respectarea condiției de independență prevăzută de
legea societăților. Statutul de membru al Comitetului nu împiedică membrii să participe în
activitatea altor Comitete ale Consiliului. Comitetul se întrunește în mod periodic, de cel puțin
două ori pe an, precum și în mod excepțional, dacă este cazul.
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Comitetul de Nominalizare și Remunerare este un comitet permanent, cu funcție consultativă,
subordonat Consiliului de Administrație înființat în cursul lunii septembrie 2017. Comitetul
asistă Consiliul de Administrație în îndeplinirea responsabilităților sale în vederea nominalizării
candidaților pentru funcții de conducere, precum și a remunerației acestora, recomandă
Consiliului de administrație numirea sau eliberarea din funcție a personalului cu funcții cheie și
de control din cadrul Societății, precum și pentru stabilirea nivelului de remunerare și a
drepturilor și îndatoririlor acestora și participă la elaborarea și revizuirea politicilor de
remunerare aplicabile la nivelul Societății.
La 31 decembrie 2017, din Comitetul de Nominalizare și Remunerare: dl Radu Răzvan STRĂUȚ
– președinte și dl Sorin MARICA – membru al Comitetului. Membrii Comitetului de Nominalizare
și Remunerare au experiența corespunzătoare atribuțiilor specifice ce le revin în cadrul acestui
comitet.

Comitetul de Strategii Investiționale
Comitetul de Strategii Investiționale este un comitet consultativ permanent, independent de
conducerea executivă a Societății, subordonat Consiliului de Administrație, înființat în cursul
lunii septembrie 2017.
Comitetul de Strategii Investiționale este format dintr-un număr de cel puțin doi membri aleși,
de regulă, dintre administratorii neexecutivi.
La 31 decembrie 2017, din Comitetul de Strategii Investiționale: dl Radu Răzvan STRĂUȚ –
președinte și dl Sorin MARICA – membru al Comitetului. Membrii Comitetului de Strategii
Investiționale au experiența corespunzătoare atribuțiilor specifice ce le revin în cadrul acestui
comitet.
Comitetul de Strategii Investiționale asistă Consiliul de Administrație în îndeplinirea
responsabilităților sale în elaborarea strategiilor și politicii investiționale, în urmărirea punerii
în aplicare a acestora, analiza performanței portofoliului de instrumente financiare administrat
de Societate și gestionarea riscurilor asociate.

Conducerea executivă
Conducerea efectivă a Societății este asigurată de Directori numiți de Consiliul de administrație,
în conformitate cu prevederile actelor constitutive ale Societății și reglementările în vigoare
aplicabile, astfel încât conducerea activității zilnice a Societății să fie asigurată, în orice moment,
de cel puțin două persoane.
Directorii trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de reglementările emise de Autoritatea
de Supraveghere Financiară aplicabile Societății și sunt autorizați în această funcție de
Autoritate.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, Consiliul de administrație a
delegat o parte dintre puterile sale către Directorul General, în limitele stabilite de lege, Actul
Constitutiv și deciziile Consiliului de administrație, mai puțin competențele rezervate de lege
și/sau actul constitutiv adunării generale a acționarilor și consiliului de administrație.
Președintele Director General își exercită mandatul în baza unui „Contract de delegare de
competență” acordat de Consiliul de administrație, fiind învestiți cu toate competențele de a
acționa în numele Societății și de a o reprezenta în relațiile cu terții. Ceilalți doi directori sunt
angajați ai Societății și au competențe de reprezentare limitate.
Responsabilitățile și atribuțiile directorilor sunt stabilite de consiliul de administrație și sunt
detaliate în Reglementările Interne ale Societății.
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Modificări în structura conducerii executive în anul 2017
Componența conducerii societății până la data de 20 aprilie 2017 a fost următoarea: dl BogdanAlexandru Drăgoi, dl Octavian Avrămoiu, dna Teodora Sferdian și dl Laurențiu Riviș.
DIRECTORII SIF BANAT-CRIȘANA la data de 31 decembrie 2017
Funcție
BogdanAlexandru
DRĂGOI

Director
General

Teodora
SFERDIAN

Director
General
Adjunct

Laurențiu
RIVIȘ

Director

Alte informații
informații prezentate la pagina 40

Studii
Facultatea de Științe Economice - Universitatea Aurel Vlaicu Arad (2000 – 2004)
Facultatea de Electronică – Institutul Politehnic Timișoara (1975 – 1980)
Experiență
SIF Banat-Crișana, Arad (1994 – prezent); Director General Adjunct (2014 – prezent);
Membru CA la societățile:
COMALIM SA Arad; SIFI Cluj Retail SA; Saturn SA Alba Iulia; SIF Hoteluri SA Oradea
Întreprinderea de Vagoane Arad – inginer electronist (1981 – 1994)
Specializări
Piețe de capital / analiză și management de portofoliu (Bank Akademie & CDG Germania); Management
general (Camera de Comerț a Austriei & WIFI Viena); Consultant de investiții; Implementare IFRS
(KPMG); Evaluarea întreprinderilor (ANEVAR); Managementul riscurilor; Standarde de guvernanță
corporativă; Dezvoltare și managementul performanței HR.
Responsabilități
Coordonează activitățile segmentului de Administrare Corporativă (compartimentele: Economic,
Raportări, Relația cu Investitorii și Conformitate, Resurse Umane, Tehnologia Informației)
Studii
Facultatea de Drept, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” Arad (1998 – 2002)
Experiență
SIF Banat-Crișana, Arad (ianuarie 2005 – prezent); Director (februarie 2016–prezent)
Director Direcția Juridică (septembrie 2013 – februarie 2016)
consilier juridic (ianuarie 2005 – septembrie 2013)
Consilier juridic la societăți din Bega Grup Timișoara (2003 – 2004)
Membru CA la Beta Transport Cluj-Napoca (2007 - 2011) și Prebet SA Aiud (nov 2016-ian 2018)
Specializări
Cursul Formare Profesională Continuă organizat de AS Financial Markets SRL - 2017
Cursul „Administratorii fondurilor de investiții alternative” - AS Financial Markets – 2015
Curs „Standardele Internaționale de Raportare Financiară – IFRS” - KPMG România – 2014
Curs „Legal English. Platinium One to One” - St. Giles International, Londra – 2011
Responsabilități
Coordonează activitatea pe segmentul juridic și administrarea portofoliului workout

Participarea administratorilor și directorilor la capitalul social al SIF Banat-Crișana:
Nume

Funcția

Bogdan-Alexandru DRĂGOI
Radu-Răzvan STRĂUȚ
Sorin MARICA
Marcel PFISTER
Teodora SFERDIAN
Laurențiu RIVIȘ

Președinte – Director General
Vicepreședinte
Administrator neexecutiv
Administrator neexecutiv
Director General Adjunct
Director

Acțiuni SIF1 deținute la 31 decembrie 2017
Număr acțiuni

% din capitalul social

200.000
500
250
0
13.005
1.500

0,03846%
0,00010%
0,00005%
0%
0,00250%
0,00029%

Din informațiile deținute de Societate, pentru administratori și directori, nu se cunosc acorduri,
înțelegeri sau legături de familie între persoana respectivă și o altă persoană datorită căreia
persoana respectivă a fost numită în această calitate.
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Descrierea principalelor caracteristici ale sistemelor de control intern și de
gestionare a riscurilor
Diversitatea activităților pe care SIF Banat-Crișana le desfășoară creează în egală măsură riscuri
complexe precum și o multitudine de oportunități pentru acționarii săi, dar și pentru ansamblul
pieței financiare și de capital din România. Conducerea Societății consideră gestionarea
riscurilor parte integrantă a bunei guvernări și a celor mai bune practici de management.
Având în vedere prevederile specifice de gestionare a riscurilor incidente societății, introduse
de legislația AFIA, Societatea a reorganizat complet activitatea de administrare a riscurilor,
întărind acest segment printr-o procedură riguroasă și un sistem de analiză, evaluare, raportare
și administrare complex, la nivel unitar pe societate.
Societatea implementează sisteme adecvate și moderne de administrare a riscurilor pentru a
identifica, evalua, administra și monitoriza în mod corespunzător toate riscurile relevante
pentru strategia de investiții și portofoliul investițional existent.
Managementul riscului este parte integrală a cadrului de control al Societății și în plus față de
obligațiile impuse prin reglementări, o funcție eficientă de administrare a riscului trebuie să
asiste directorii și consiliul de administrație în:
• optimizarea creșterii fără a expune organizația la riscuri nejustificate;
• manifestarea de due diligence în managementul zilnic (curent);
• promovarea managementului proactiv și identificarea timpurie a riscurilor;
• creșterea răspunderii și responsabilității în organizație;
• evitarea expunerilor nejustificate la risc.
Managementul riscurilor este responsabilitatea fiecăruia și este necesar să fie impus de
conducerea organizației. O cultură de conștientizare și administrare a riscurilor și management
al riscului din cadrul unei organizații este esențială pentru ca o funcție de administrare a riscului
să fie eficientă.
Consiliul de Administrație este în cele din urmă responsabil pentru asigurarea că Societatea
gestionează în mod eficient riscurile sale și ale portofoliului administrat și că are politici și
proceduri adoptate pentru măsurarea și gestionarea acestor riscuri.
Funcția de administrare a riscului își îndeplinește rolul independent de compartimentele
operaționale, permițând persoanelor responsabile cu administrarea riscului să interacționeze
liber cu toate sferele de acțiune ale societății în scopul de a identifica și aborda problemele de
risc sau lacune ale controlului, fără vreun conflict de interese.
Persoana responsabilă cu administrarea riscului dispune de autoritatea necesară, are acces la
toate informațiile relevante și menține contacte regulate cu Directorii și Consiliul de
Administrație al Societății, și furnizează date actualizate pe baza cărora se pot lua măsuri
prompte de remediere, dacă este necesar.
Politicile de administrare a riscurilor implementate de Societate cuprind procedurile necesare
pentru a permite Societății să evalueze expunerea la riscul de piață, la riscul de lichiditate, la
riscul operațional și la riscul de credit și contrapartidă, precum și expunerea la toate celelalte
riscuri relevante care pot avea un nivel semnificativ pentru Societate, având în vedere
obiectivele și strategiile de investiții, stilurile sau metodele de management pentru gestionarea
activelor și care astfel pot afecta direct interesele deținătorilor de acțiuni.
Politica de administrare a riscurilor conține exhaustiv măsurile de protecție împotriva
potențialelor conflicte de interese, măsurile corective adoptate, motivele pentru care aceste
măsuri ar trebui să conducă, potrivit unor așteptări rezonabile, la exercitarea în condiții de
independență a funcției de administrare a riscurilor și modul în care Societatea intenționează
să se asigure că măsurile de protecție au o eficacitate constantă.
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Politica de administrare a riscurilor este adecvată pentru natura, dimensiunea și
complexitatea activităților Societății și ale activelor pe care le administrează.
Îndeplinirea funcției de administrare a riscurilor este examinată periodic de către funcția de
audit intern și extern.
Controlul intern
SIF Banat-Crișana stabilește și menține permanent și operativ funcția de control intern, care se
desfășoară independent de alte activități. Compartimentul de Control Intern este subordonat
Consiliului de administrație și are ca principale responsabilități:
• să monitorizeze și să evalueze în mod regulat eficacitatea și modul adecvat de punere în
aplicare a măsurilor și procedurilor de control intern stabilite, precum și măsurile dispuse
pentru rezolvarea oricăror situații de neîndeplinire a obligațiilor Societății;
• să acorde consultanță și asistență persoanelor relevante responsabile cu desfășurarea
serviciilor și activităților pentru respectarea cerințelor impuse Societății conform
prevederilor legale și reglementărilor Autorității de Supraveghere Financiară.
Activitatea de control intern se desfășoară în conformitate cu legislația în vigoare si
reglementările emise de ASF, cu regulile și procedurile interne ale SIF Banat-Crișana.
Persoana care deține funcția de reprezentant al compartimentului de Control Intern este
supusă autorizării ASF și este înscrisă în Registrul public al ASF. Reprezentantul
compartimentului de Control Intern este dl Eugen Cristea, autorizat prin Decizia nr.
3521/29.12.2005 emisă de ASF și este înregistrat în Registrul ASF cu nr. PFR13/RCCI/020033.
Activitatea Compartimentului de control intern s-a desfășurat în conformitate cu prevederile
Planului de investigații și control pentru anul 2017, aprobat de Consiliul de administrație al
SIF Banat-Crișana, prevederile Regulamentelor ASF/CNVM nr. 15/2004 și nr.9/2014, procedurile
de lucru și reglementările interne.
Direcțiile de acțiune avute in vedere au fost : controlul respectării reglementărilor in vigoare
specifice pieței de capital și/sau a procedurilor interne, asigurarea informării societății și a
personalului cu privire la regimul juridic al pieței de capital, avizarea documentelor transmise
de SIF Banat-Crișana SA către ASF în vederea obținerii autorizațiilor prevăzute de reglementările
ASF, avizarea raportărilor transmise entitătilor pieței de capital și ASF, avizarea materialelor
informative și publicitare ale societații, alte activități in legătura cu respectarea de către
societate și personalul acesteia a legislației in vigoare specifice pieței de capital și a
reglemetărilor interne.
În cadrul activității de control, în cursul anului 2017, s-a verificat modul de respectare a
procedurilor de lucru și a legislației specifice pieței de capital în activitatea privind:
• tranzacționarea instrumentelor financiare;
• evaluarea activelor și calculul activului net;
• încadrarea portofoliului de active în limitele investiționale reglementate;
• respectarea cerintelor legale de transparență și raportare;
• calculul și achitarea cotei lunare de 0,0078% din activul net către ASF;
• prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului prin intermendiul pieței
de capital;
• respectarea regimului sancțiunilor internaționale;
• respectarea prevederilor legale și a procedurilor interne cu privire la evitarea și /sau
gestionarea conflictelor de interese, regimul informațiior privilegiate și a tranzacțiilor
personale;
• evaluarea și gestionarea riscurilor operaționale generate de sistemele informatice utilizate.
În urma acțiunilor de control s-a constatat că în cadrul activităților supuse controlului se
respectă legislația pietei de capital, reglementările și procedurile interne.
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În baza activităților de control au fost făcute propuneri și recomandări pentru îmbunătățirea
activității țși a procedurilor de lucru.
Acționarii au posibilitatea, în cazul în care au nemulțumiri legate de activitatea societății,
prestată în baza Legii nr. 297/2004 sau de informațiile furnizate de societate în urma unor
solicitări ale acestora, să se adreseze SIF Banat-Crișana printr-o petiție. Modalitatea de
soluționare a petițiilor transmise de către acționari este cea stabilită de regulamentul ASF nr.
9/2015, iar procedura de urmat este publicată pe pagina de internet a societății. Începând cu
luna septembrie 2015, Societatea a fost înființat registrul unic de petiții în format electronic
securizat, în care se înregistrează petițiile transmise, problemele reclamate și modul lor de
soluționare. Responsabilitatea ținerii registrului de petiții este a reprezentantului
compartimentului de control intern. În cursul anului 2017 la registratura SIF Banat-Crișana a
fost înregistrată o singură petiție. Petiția a fost soluționată favorabil în termenul prevăzut de
regulament.
Auditul Intern
SIF Banat-Crișana stabilește și menține permanent și operativ funcția de audit intern care se
desfășoară independent de alte funcții și activități, fiind subordonată Consiliului de
administrație.
Activitățile Societății fac obiectul unui audit intern periodic, în scopul furnizării unei evaluări
independente privind operațiunile desfășurate, controlul și procesele de conducere ale
acesteia, evaluează posibila expunere la risc pe diverse segmente de activitate (securitatea
activelor, conformitatea cu reglementările și contractele, integritatea informațiilor operaționale
și financiare etc.), face recomandări pentru perfecționarea sistemelor, controalelor și
procedurilor pentru a se asigura eficiența și eficacitatea operațiunilor și urmărește acțiunile
corective propuse și rezultatele obținute.
Auditul intern se exercită sub următoarele forme: evaluarea sistemelor de management și
control intern – audit de sistem; evaluarea rezultatelor privind obiectivele urmărite și
examinarea impactului efectiv – audit de performanță; asigurarea conformității procedurilor și
a operațiunilor cu normele legale – audit de regularitate.
Activitatea de audit intern se desfășoară în baza planului de audit elaborat în conformitate cu
obiectivele Societății. Planul de audit și resursele necesare desfășurării activității sunt avizate
de Comitetul de Audit și aprobate de Consiliu de Administrație, fiind urmărită cuprinderea
tuturor activităților și operațiunilor efectuate de societate.
Activitatea de audit intern este o activitate independentă și obiectivă care dă societății o
asigurare în ceea ce privește gradul de control asupra operațiunilor și se desfășoară conform
procedurilor elaborate în scopul desfășurării activității. Pentru fiecare misiune de audit intern
este elaborat un program detaliat care cuprinde aria de aplicabilitate, obiectivele, resursele
alocate și perioada desfășurării.
Auditul intern are ca obiective sprijinirea societății în identificarea și evaluarea riscurilor
semnificative în scopul furnizării unei evaluări independente a managementului riscului, a
controlului și a proceselor de conducere și asistarea societății în menținerea unui sistem de
control eficient și eficace.
Principalele activități ți operațiuni ale societății supuse auditului intern în cursul anului 2017:
▪ organizarea ședințelor Consiliului de Administrație și gradul de îndeplinire al hotărârilor
emise;
▪ respectarea procedurilor de lucru aferente activitățiilor cu caracter administrativ;
▪ tranzacționarea valorilor mobiliare, respectarea politicii investiționale pe termen scurt și a
procedurilor de lucru aprobate;
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▪ administrarea portofoliului de instrumente financiare, fundamentarea deciziilor de
investire/dezinvestire în aceste instrumente și respectarea limitelor de competență
aprobate;
▪ respectarea procedurilor de lucru aferente activitățiilor cu caracter economic și
administrativ, inclusiv inventarierea patrimoniului. Respectarea procedurii privind
achizițiile și încheierea contractelor în care SIF Banat Crișana este parte;
▪ respectarea procedurii privind conflictele de interese, respectiv a conflictelor de interese
în care sunt implicați membrii conducerii SIF Banat-Crișana și anumite categorii de angajați.
Auditorul intern raportează Comitetului de Audit și Consiliului de Adminstrație al SIF BanatCrișana despre scopul activității de audit, rezultatele acesteia, concluziile, recomandările și
propunerile făcute. Nu au fost identificate situații semnificative care să facă necesară
intervenția Consiliului de Administrație.
Auditul intern apreciază că activitățile și operațiunile desfășurate de SIF Banat-Crișana în cursul
anului 2017, care au fost supuse auditului, sunt conforme cu politicile, programele și
managementul societăți, în conformitate cu prevederile legale și reglementările interne.
Activitatea de audit intern a SIF Banat-Crișana este externalizată către firma New Audit SRL din
Arad.

Respectarea drepturilor acționarilor
Acțiunile SIF Banat-Crișana sunt comune, ordinare, nominative, dematerializate, indivizibile,
conferind drepturi egale acționarilor.
În conformitate cu dispozițiile art. 286^1 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,
așa cum a fost modificată prin Legea nr. 11/2012, orice persoană poate dobândi cu orice titlu
sau poate deține, singură ori împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat,
acțiuni emise de către Societate, dar nu mai mult de 5% din capitalul social.
Exercițiul dreptului de vot este suspendat pentru acțiunile deținute de acționarii care depășesc
această limită, în conformitate cu prevederile art. 286^1 alin. (2) din Legea nr. 297/2004 și ale
Instrucțiunii CNVM/ASF nr. 6/2012 emisă în aplicarea prevederilor art. 286^1 din Legea nr.
297/2004.
SIF Banat-Crișana asigură un tratament echitabil tuturor acționarilor, inclusiv acționarilor
minoritari și nerezidenți, în conformitate cu prevederile legale și cele ale Actului Constitutiv al
Societății.
Adunările Generale sunt convocate de Consiliul de Administrație cu cel puțin 30 de zile înainte
de data stabilită pentru desfășurare. Adunările Generale constituie un prilej pentru membrii
Consiliului de Administrație și directorii societății de a prezenta acționarilor rezultatele obținute
pe durata exercitării mandatului în baza responsabilităților ce le-au fost conferite.
SIF Banat-Crișana depune toate diligențele pentru a asigura un tratament echitabil tuturor
acționarilor săi, punându-le la dispoziție informații relevante și actuale, care să le dea
posibilitatea exercitării drepturilor de o manieră justă. Acționarii trebuie să-și exercite
drepturile cu bună-credință și cu respectarea drepturilor și intereselor legitime ale Societății și
ale celorlalți acționari.
Dreptul la vot SIF Banat-Crișana depune toate diligențele pentru a facilita participarea
acționarilor la lucrările adunărilor generale ale acționarilor (AGA). Acționarii SIF Banat-Crișana
au posibilitatea participării la AGA direct, prin reprezentant pe bază de împuternicire
specială/generală sau pot vota prin corespondență (prin poștă sau electronic).
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Consiliul de administrație aprobă proceduri privind organizarea și desfășurarea ordonată și
eficientă a lucrărilor AGA, în conformitate cu prevederile legale și reglementările ASF incidente.
Sunt puse la dispoziția acționarilor, la sediul Societății și afișate pe pagina de internet a SIF
Banat-Crișana (www.sif1.ro), informațiile și materialele referitoare la adunarea generală:
convocatorul AGA, materialele informative și documentele supuse dezbaterilor și aprobărilor
AGA, procedurile de participare și de vot, formularele de împuternicire specială și buletinele de
vot prin corespondență, hotărârile adoptate de AGA și rezultatul votului pentru fiecare punct
de pe ordinea de zi.
Unul sau mai mulți acționari, reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul
social al Societății, pot solicita, printr-o cerere adresată SIF Banat-Crișana, introducerea unor
puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGA și/sau pot prezenta proiecte de hotărâri pentru
punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGA.
La adunarea generală a acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze numai acționarii
înregistrați la data de referință în Registrul consolidat al acționarilor Societății ținut de
Depozitarul Central S.A. București.
În anul 2017, Consiliul de administrație a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
(„AGOA”) de două ori și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”) o dată.
În 20 aprilie 2017 s-a întrunit statutar, la prima convocare, Adunarea Generală Ordinară a
Acționarilor („AGOA”), care a aprobat: situațiile financiare ale exercițiului financiar 2016,
repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2016, în sumă de 81.362.701 lei, la Alte
rezerve, pentru surse proprii de finanțare, descărcarea de gestiune a consiliului de
administrație pentru exercițiul financiar 2016, Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de
activitate pentru exercițiul financiar 2017, remunerația lunară pentru membrii consiliului de
administrație pentru exercițiul financiar în curs, limitele generale ale tuturor remunerațiilor
suplimentare ale membrilor consiliului de administrație si a limitelor generale ale remunerației
directorilor, alegerea Consiliului de Administrație al SIF Banat-Crișana, pentru un mandat de 4
ani, cu începere din data de 24.04.2017, în următoarea componență: Bogdan-Alexandru
DRĂGOI, Radu Răzvan STRĂUȚ, Sorin MARICA și Marcel Heinz PFISTER.
În data de 20 aprilie 2017 s-a întrunit, la prima convocare, Adunarea Generală Extraordinară a
Acționarilor („AGEA”), care a aprobat modificarea Actului Constitutiv al Societății prin
completarea atribuțiilor Consiliului de administrație cu responsabilitățile necesare pentru
aplicarea principiilor guvernanței corporative, modificare necesară pentru alinierea actului
constitutiv la prevederile Regulamentului ASF nr. 2/2016. Modificările aduse actului constitutiv
au fost autorizate de către ASF prin Avizul ASF nr. 403/13.07.2017.
În data de 30 august 2017 s-a întrunit statutar, la prima convocare, Adunarea Generală
Ordinară a Acționarilor („AGOA”), care a aprobat: situațiile financiare consolidate întocmite
pentru anul încheiat la 31 decembrie 2016, întocmite în conformitate cu Norma nr. 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,
pe baza discuțiilor și a rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de auditorul
financiar.
Dreptul la dividend
Dividendul este cota parte din profitul societății ce se plătește acționarilor, proporțional cu
numărul de acțiuni deținute, raportat la capitalul social. Valoarea dividendului este propusă de
Consiliul de administrație și aprobată de adunarea generală a acționarilor.
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Politica de dividend practicată de SIF Banat-Crișana urmărește păstrarea unui echilibru între
remunerarea acționarilor prin dividend și nevoia de finanțare a investițiilor noi din profitul
reinvestit-obținut. Strategia de păstrare a acestui echilibru urmărește atât creșterea
atractivității investiționale pe termen lung pentru acțiunile SIF Banat-Crișana, cât și menținerea
potențialului de dezvoltare viitoare a societății, asigurând profitabilitatea sustenabilă pe termen
lung a activității în folosul creșterii valorii create pentru acționari.
Propunerea Consiliului de administrație privind distribuirea profitului net este supusă aprobării
Adunării Generale a Acționarilor și ține cont de sustenabilitatea măsurii, de contextul economic,
cât și de randamentele curente de pe piață.
Pentru exercițiul financiar 2016, propunerea Consiliului de administrație, aprobată de AGA, a
fost de repartizare a întregului profit net al exercițiului financiar 2016 la Alte rezerve, pentru
surse proprii de finanțare.
Dreptul la informare
SIF Banat-Crișana acordă importanță activităților de relații cu investitorii și transparenței în
comunicare, având convingerea că încrederea publicului este esențială pentru buna
funcționare a companiei și consolidarea bunei sale reputații. Societatea are în vedere
asigurarea unei raportări continue și periodice într-o manieră obiectivă și integră, prin oferirea
de informații complete și exacte cu privire la toate aspectele importante ale activității și
rezultatelor înregistrate. Pagina de internet a Societății (www.sif1.ro) reprezintă o platformă
utilă de comunicare cu acționarii. În secțiunea dedicată relației cu investitorii sunt găzduite
informații de interes pentru acționari și sunt disponibile toate comunicatele și rapoartele
referitoare la activitatea companiei, publicate atât în limba română cât și în engleză.
SIF Banat-Crișana respectă dreptul la informare al acționarilor săi, punându-le la dispoziție
informații relevante și actuale, care să le dea posibilitatea exercitării drepturilor de o manieră
echitabilă. Informațiile referitoare la activitatea Societății considerate a influența prețul
acțiunilor la bursă au făcut obiectul unor rapoarte curente sau comunicate, transmise în 24 de
ore pieței, fiind puse imediat la dispoziția investitorilor atât pe site-ul BVB (www.bvb.ro) cât și
pe site-ul propriu, www.sif1.ro. Pentru a se asigura accesul egal la informație al investitorilor,
postarea pe site-ul Societății a rapoartelor și comunicatelor adresate participanților la piață se
face după ce au fost postate pe site-ul operatorului de piață, Bursa de Valori București (BVB).
Pentru informarea acționarilor și investitorilor, Societatea stabilește un calendar al raportărilor
financiare pe care îl transmite Bursei de Valori București și Autorității de Supraveghere
Financiară, fiind totodată publicat pe site-ul Societății.
La începutul lunii martie 2017, SIF Banat-Crișana a participat la Londra, la nivel de topmanagement, la evenimentul Romania Days organizat de Franklin Templeton Investments și
Fondul Proprietatea în parteneriat cu Wood & Company, având ca obiectiv promovarea
oportunităților investiționale din România. Evenimentul a oferit oportunitatea pentru echipele
de management ale companiilor participante să interacționeze cu analiști și investitori
instituționali străini.
Din luna aprilie 2017, SIF Banat-Crișana este prezentă și pe portalul InvestingRomania.com, un
agregator informațional având ca scop de a pune în legătură companiile cu investitorii și
analiștii, lansat de Bursa de Valori București (BVB) și AGERPRES, principalul furnizor din România
de știri privind actualitatea românească și internațională. InvestingRomania.com include
conținut relevant pentru piața de capital românească folosind patru surse de informare: știri
AGERPRES, analize și estimări ale analiștilor financiari, raportări curente și periodice transmise
bursei, prezentări și noutăți venite de la companiile listate.
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SIF Banat-Crișana este printre cele 13 companii din „avangarda pieței de capital din România care
au aderat la InvestingRomania.com” (conform aprecierii BVB); pentru ca o companie să fie
selectata în proiect BVB luând în considerare o serie de criterii cum ar fi raportarea prin noul
sistem IRIS atât în limba română, cât și în limba engleză, o bună guvernanță corporativă și
acoperirea de către minimum doi analiști financiari.
Bursa de Valori București a publicat în luna mai 2017 cea de-a doua ediție a „Cartei Albe a
Comunicării Companiilor Listate”, în urma unei evaluări desfășurate între 10 aprilie și 4 mai 2017,
cu rol de a analiza calitatea și acuratețea informațiilor puse la dispoziția investitorilor de 83
dintre companiile listate pe piața principală a BVB prin intermediul paginilor proprii de Internet
și calitatea răspunsului și informațiilor transmise prin e-mail de către departamentele dedicate
relației cu investitorii. În prima ediție a proiectului, demarat în iunie 2016, numele companiilor
analizate nu a fost dezvăluit, ordinea includerii în studiu fiind aleatorie.
SIF Banat-Crișana a obținut un punctaj de 9,75/10, situându-se în topul clasamentului
emitenților care oferă cea mai bună experiență în relația cu investitorii.
La începutul lunii iulie 2017 BVB a lansat Ghidul celor mai bune practici privind comunicarea în
relația cu investitorii, folosind site-ul SIF Banat-Crișana, www.sif1.ro, pentru exemplificări în
cadrul ghidului a unor puncte de referință și surse de inspirație pentru emitenții care își creează
sau ajustează secțiunea Relația cu investitorii sau pentru îmbunătățirea utilității generale a
paginilor de Internet ale companiilor.
În luna octombrie 2017, BVB a publicat cea de-a treia ediție a „Cartei Albe a Comunicării
Companiilor Listate”, SIF Banat-Crișana obținând din nou un punctaj foarte aproape de maxim,
fiind apreciate „ușurința în utilizarea site-ului societății (www.sif1.ro), ușurința cu care se găsesc
informațiile referitoare la relația cu investitorii (RI), accesul egal la informații, completitudinea
informațiilor disponibile”. De asemenea, au fost apreciate „promptitudinea răspunsului și
abordarea pe e-mail, acuratețea și completitudinea informațiilor furnizate” în urma solicitării
anonime primite de societate prin poșta electronică.
SIF Banat-Crișana a participat ca partener la ediția a VI-a a conferinței „Viitorul pieței de capital
românești” și la evenimentul „Deceniul european din centenarul României” organizate în București
de editorul cotidianului Bursa în luna septembrie, respectiv noiembrie 2017.
În cadrul SIF Banat-Crișana funcționează compartimentul Relația cu Investitorii, dedicat
comunicării cu acționarii, potențialii investitori, analiștii, mass-media și alte categorii de public
interesat. Datele de contact sunt: Calea Victoriei 35A, Arad 310158, România, tel | fax: 0257 304
446, email: comunicare@sif1.ro, având ca persoană de contact pe dl Claudiu Horeanu.
Raportarea financiară
Situațiile financiare aferente anului 2017 au fost întocmite în conformitate cu Standardele
Internaționale de Raportare Financiară și cu Norma ASF nr. 39/2015, care se aplică împreună
cu Legea contabilității nr. 82/1991 (republicată și modificată). Auditorul financiar începând cu
exercițiul 2016 este PricewaterhouseCoopers Audit SRL.
În 20 aprilie 2017 Societatea a publicat Situațiile financiare individuale pentru anul încheiat la 31
decembrie 2016 întocmite în conformitate cu Norma nr. 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, auditate de
PricewaterhouseCoopers Audit SRL și aprobate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
din 20 aprilie 2017 – însoțite de Raportul anual al administratorilor, Raportul auditorului
independent.
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În 11 august 2017, Societatea a publicat Situațiile Financiare interimare simplificate la 30 iunie 2017
întocmite în conformitate cu Norma nr. 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 – neauditate.
În 30 august 2017, Societatea a publicat Situațiile financiare consolidate pentru exercițiul financiar
încheiat la 31 decembrie 2016 întocmite în conformitate cu Norma nr. 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, auditate de
PricewaterhouseCoopers Audit SRL și aprobate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
din 30 august 2017 – însoțite de Raportul consolidat al administratorilor, Raportul auditorului
independent și Declarația de conformitate.

Conflictul de interese și tranzacțiile cu persoane implicate
Conflictul de interese. Prin regulile și procedurile interne implementate societatea își
îndeplinește responsabilitatea de a preveni apariția conflictelor de interese, iar dacă acestea nu
pot fi evitate, se asigură monitorizarea și gestionarea corectă cu respectarea intereselor
acționarilor săi. Prin organizarea funcțională adoptată Consiliul de administrație a avut în
vedere asigurarea că persoanele relevante implicate în diferitele activități care presupun un risc
de conflict de interese desfășoară aceste activități cu un grad de independență adecvat
dimensiunii și activităților societății.
Consiliul de administrație a adoptat soluții operaționale pentru a facilita identificarea și
soluționarea adecvată a situațiilor în care un administrator sau un angajat are un interes
material în nume propriu sau în numele unor terți.
Fiecare membru al consiliului de administrație trebuie să se asigure de evitarea oricărui conflict
direct sau indirect de interese cu SIF Banat-Crișana sau societățile controlate de aceasta. În
măsura în care apare un conflict de interese, administratorul în cauză are obligația de a informa
consiliul de administrație și să se abțină de la dezbaterile și votul asupra chestiunilor respective.
Reglementările și procedurile interne ale SIF Banat-Crișana conțin prevederi suficiente pentru
a asigura, cu o certitudine rezonabilă, prevenirea și evitarea situațiilor care pot constitui
conflicte de interese. În plus, în vederea luării cu promptitudine a deciziilor și măsurilor care se
impun administratorii, directorii, angajații SIF Banat-Crișana precum și celelalte categorii de
persoane inițiate au obligația de a cunoaște restricțiile legale cu privire la tranzacțiile personale
și la dezvăluirea informațiilor privilegiate.
Consiliul de Administrație stabilește și revizuiește procedurile și măsurile de protecție împotriva
conflictelor de interese, examinează în mod periodic eficacitatea acestora și ia la timp măsuri
corective pentru remedierea eventualelor deficiențe.
Tranzacțiile personale. În acord cu legislația pieței de capital și reglementările europene, în
cursul anului 2017, au fost completate și actualizate regulile și procedurile interne cu privire la
tranzacțiile personale, cu acțiuni ale emitenților din portofoliul SIF Banat-Crișana, efectuate de
persoanele din conducerea societății și persoanele care au acces la informațiile privilegiate.
Regimul informațiilor privilegiate. Membrii consiliului de administrație, directorii și angajații
SIF Banat-Crișana au obligația să păstreze confidențialitatea documentelor și informațiilor
corporative și să respecte Codul de etică și conduită în afaceri și procedurile aprobate de
consiliul de administrație referitoare la regimul informațiilor corporative.
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Consiliul de administrație a adoptat proceduri privind circuitul intern și dezvăluirea către terți a
documentelor și informației referitoare la SIF Banat-Crișana, acordând o importanță specială
regimului informațiilor privilegiate - așa cum sunt acestea definite de Legea nr. 24/2017 și
reglementările europene-, care pot influența evoluția prețului de piață al acțiunilor emise de
Societate.
Societatea trebuie să informeze publicul și ASF, fără întârziere, în legătură cu informațiile
privilegiate ce o privesc în mod direct. Amânarea dezvăluirii publice a unei informații privilegiate
se face numai în condițiile specificate de legislația aplicabilă, cu condiția asigurării
confidențialității respectivelor informații.
Prin proceduri interne este interzisă folosirea de „informații privilegiate” legate de politica de
investiții a SIF Banat-Crișana de către membrii consiliului de administrație, directorii societății,
precum si de către orice persoana cu care Societatea are încheiat un contract de muncă, atunci
când aceștia realizează tranzacții cu instrumente financiare aflate in portofoliul propriu
(„tranzacții personale”).
Societatea comunică la ASF și actualizează permanent lista cu persoanele care au acces la
informații privilegiate privind Societatea. Persoanele înscrise în listă au obligația să notifice
societatea și ASF cu privire la tranzacțiile derulate cu acțiuni SIF1.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 și Regulamentului nr. 1/2006 și reglementărilor
europene, persoanele inițiate și persoanele cu acces la informații privilegiate referitoare la SIF
Banat-Crișana au obligația să notifice Autoritatea de Supraveghere Financiară și Societatea cu
privire la orice tranzacție în contul propriu cu acțiuni emise de SIF Banat-Crișana. Notificările
sunt publicate pe website-ul Bursei de Valori București. SIF Banat-Crișana a făcut publice aceste
notificări și pe pagina proprie de Internet pe tot parcursul anului 2017.
Abuzul de piață. În anul 2017, s-a acordat o atenție specială setului de reglementări europene
privitoare la Abuzul de piață care au intrat în vigoare și se aplică în România începând cu data
de 3 iulie 2016. S-au pus în aplicare prevederile privind instituirea perioadei închise, cu 30 de
zile înaintea publicării unui raport financiar, perioadă în care sunt interzise tranzacțiile cu
instrumente financiare ale emitentului pentru persoanele cu acces la informațiile privilegiate.

Politica de diversitate
SIF Banat-Crișana promovează o cultură a respectului, colaborării și performanței, în care toți
angajații pot performa și se pot dezvolta, în condiții de egalitate în ce privește genul, etnia,
vârsta etc. Societatea promovează și încurajează nevoile și abilitățile individuale ale angajaților
și le transformă în valoare adăugată pentru organizație, la nivelul capitalului uman.

Responsabilitatea socială
În contextul în care companiile nu mai sunt judecate doar după performanțele lor economice,
ci și după contribuția adusă comunităților în care activează, SIF Banat-Crișana înțelege să fie un
actor implicat și responsabil, atent și receptiv la nevoile comunității și la dezvoltarea durabilă a
societății.
Rolul de actor social al SIF Banat-Crișana este de a promova profesionalismul, excelența,
inovația, responsabilitatea, spiritul de echipă, diversitatea, angajamentul.
În cursul anului 2017, SIF Banat-Crișana a susținut financiar proiecte din domeniul educației și
mediului de afaceri constând în organizarea conferinței „International Finance and Banking
Conference - FI BA 2017” la București, în luna martie, de către Asociația Română de Finanțe și
Bănci - ROFIBA împreună cu Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori din cadrul
Academiei de Studii Economice din București și a Galei Excelenței, organizată de Fundația ASE
București în luna noiembrie.
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4. ANALIZA FINANCIARĂ
SIF Banat-Crișana a întocmit situațiile financiare individuale la 31 decembrie 2017 în
conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) adoptate de Uniunea
Europeană și cu Norma ASF nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme
cu IFRS, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de
Supraveghere Financiară (ASF) din Sectorul Instrumente și Investiții Financiare. Situațiile
financiare individuale la 31 decembrie 2017 și notele integrale la acestea sunt prezentate în
Anexa 1 a prezentului raport.
În continuare sunt prezentate comentarii asupra poziției financiare și a rezultatelor
înregistrate de Societate în exercițiul 2017, comparativ cu trei exerciții financiare anterioare:

4.1. Situația poziției financiare
Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii
Numerar și echivalente de numerar
Active financiare la valoarea justă prin contul de profit
și pierdere
Active financiare disponibile pentru vânzare
Investiții deținute până la scadență
Investiții imobiliare, Imobilizări corporale, Alte active
Total active
Datorii privind impozitul pe profit amânat
Alte datorii
Total datorii și venituri în avans
Capital social (inflatat conform IAS29)
Acțiuni proprii (inclusiv costuri asociate răscumpărării)
Profit acumulat
Alte elemente de capital propriu
Rezerve din reevaluarea activelor financiare
disponibile pentru vânzare
Total capitaluri proprii
Total datorii și capitaluri proprii

2017
16.134.803

2016
57.625.994

2015
151.400.510

2014
93.827.738

338

309

449

132.318.525

2.440.191.357
6.499.764
25.318.909
2.488.145.171
176.433.120
20.471.908
196.905.028
700.330.055
(4.872.849)
835.722.946
(491.769.188)

2.007.925.978
6.336.716
38.300.331
2.110.189.328
130.804.501
25.138.742
155.943.243
739.183.919
(53.177.886)
813.015.115
(527.738.125)

1.728.617.277
34.498.231
27.008.238
1.941.524.705
124.114.688
28.600.622
152.715.310
739.183.919
731.652.414
(527.770.890)

1.354.602.562
50.844.602
7.014.898
1.638.608.325
82.769.736
15.795.247
98.564.983
739.183.919
698.319.923
(527.835.919)

1.251.829.179

982.963.061

845.743.952

630.375.419

2.291.240.143
2.488.145.171

1.954.246.085
2.110.189.328

1.788.809.395
1.941.524.705

1.540.043.342
1.638.608.325

Numerarul și echivalentele de numerar include totalitatea plasamentelor lichide ale Societății în
depozite bancare la termen, conturi curente și numerar în casierie. Nivelul acestora este în
scădere față de 2016, în condițiile în care o parte semnificativă a plasamentelor monetare
existente la sfârșitul anului precedent au fost reinvestite în unități de fond și acțiuni cotate,
cuprinse în categoria activelor financiare disponibile pentru vânzare.
Categoria Activelor financiare disponibile pentru vânzare cuprinde majoritatea deținerilor de
titluri de participare ale Societății, fiind reflectate la valoare justă sau la cost, în situația în care
valoarea justă nu poate fi determinată în mod credibil. Creșterea față de anul precedent este
explicată atât de aprecierea cotațiilor unor participații cotate la Bursă în cursul anului 2017
(Erste, Banca Transilvania, BRD, Vrancart, Romgaz, SIF2, SIF4, SIF5).
Investițiile deținute până la scadență la 31 decembrie 2017 reprezintă plasamentele societății în
obligațiuni emise de societăți bancare (Banca Transilvania). Nu au fost înregistrate tranzacții cu
activele evidențiate în această categorie, diferența față de anul precedent fiind reprezentată de
variația cursului de schimb leu-euro în funcție de care a fost stabilită valoarea bilanțieră la 31
decembrie.
Investițiile imobiliare, Imobilizările corporale și Alte active includ în principal clădiri și terenuri
dobândite de Societate ca urmare a retragerii din societăți din portofoliu (Hidrotim) sau a
retragerii aportului în natură (Azuga Turism). Valoarea investițiilor imobiliare la valoare justă ale
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Societății la 31 decembrie 2017 este de 20,0 milioane lei. Imobilizările corporale deținute de
Societate sunt cele utilizate în scopul desfășurării activităților operaționale și administrative, la
sediul central. Scăderea categoriei Alte active față de anul precedent este efectul înregistrării
efective a majorării de capital cu aport în numerar derulată de către Vrancart și finalizată în
cursul anului 2017 (12,9 milioane lei), acesată sumă fiind cuprinsă în cadrul Activelor financiare
disponibile pentru vânzare.
Datoriile privind impozitul amânat reprezintă impozitul plătibil/recuperabil în perioadele viitoare
în legătură cu diferențele temporare impozabile/deductibile între valoarea contabilă și cea
fiscală a unui activ sau datorii. Creșterea acestei poziții față de anul precedent este datorată în
principal creșterii rezervei din evaluarea la valoarea justă a activelor financiare disponibile
pentru vânzare.
Poziția Dividendelor de plată reflectă sumele datorate acționarilor și neridicate aferente
distriburilor efectuate în anii anteriori. Scăderea față de 2016 reprezintă sumele restante
achitate acționarilor la solicitarea acestora în cursul anului 2017.
Veniturile în avans cuprind în anul curent în principal contravaloarea sumelor încasate până la
31 decembrie 2017 și aferente retragerii Societății din cadrul unui emitent din portfoliu.
Tranzacția se așteaptă a fi finalizată în cursul lunii februarie 2018.
Capitalurile proprii dețin ponderea majoritară în structura pasivului. Creșterea acestora în
totalul pasivelor este efectul majorării volumului rezervelor aferente evaluării la valoare justă a
portofoliului și a menținerii în capitalurile proprii a rezultatului exercițiului financiar precedent
ca și surse proprii de finanțare (în categoria Profit acumulat). În cadrul capitalurilor proprii sunt
reflectate și acțiunile proprii răscumpărate de Societate în cursul anului 2016 (53,2 milioane lei,
inclusiv costurile ocazionate de răscumpărare), a căror valoare reprezintă o corecție negativă a
capitalurilor proprii. Menționăm că în 2017 a fost finalizată operațiunea de diminuare a
capitalului social și anularea acțiunilor proprii aferente, fapt ce explică diminuarea acestor
poziții față de sfârșitul anului 2016.

4.2. Situația profitului sau pierderii și a altor elemente ale rezultatului global
Situația profitului sau pierderii și a altor elemente
ale rezultatului global
Venituri, din care:
Venituri din dividende
Venituri din dobânzi
Alte venituri operaționale
Câștig din investiții, din care:
Câștig net din diferențe de curs valutar
Cîștig din investiții imobiliare
Profit net din vânzarea activelor
Câștig net/(Pierdere netă) din activele financiare la
valoarea justă prin contul de profit și pierdere
Cheltuieli, din care:
Cheltuieli/reluări cu ajustări pentru deprecierea
activelor
Cheltuieli cu comisioanele
Alte cheltuieli operaționale
Profit înainte de impozitare
Impozitul pe profit
Profit net al exercițiului financiar
Alte elemente ale rezultatului global
Total rezultat global aferent perioadei

2017

2016

2015

2014

84.927.868
81.469.412
3.277.959
180.497
3.308.817
168.443
989.353
2.150.991

107.164.704
101.624.336
5.314.722
225.646
2.257.033
(110.431)
177.703
2.189.901

40.760.477
34.072.103
6.461.141
227.233
65.220.044
73.886
10.515.917
55.302.792

22.600.547
15.951.208
6.506.501
142.838
147.682.044
83.542
157.263.512

30
(15.745.275)

(140)
(25.120.258)

(672.551)
(17.636.031)

(9.665.010)
(21.770.674)

3.710.134
(2.717.509)
(16.737.900)
72.491.410
(2.938.215)
69.553.195
268.866.118
338.419.313

(5.948.134)
(2.255.325)
(16.916.799)
84.301.479
(2.938.778)
81.362.701
137.251.875
218.614.576

(1.851.313)
(2.443.923)
(13.340.795)
88.344.490
(13.019.922)
75.324.568
215.368.532
290.693.100

(7.160.279)
(3.344.555)
(11.265.840)
148.511.917
(9.505.428)
139.006.489
(50.528.341)
88.478.148
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Evoluția veniturilor cu pondere semnificativă este următoarea:
Veniturile din dividende au înregistrat o scădere în anul 2017, având în vedere că în anul 2016
volumul acestora a inclus efectul acordării unui dividend excepțional în numerar de către Banca
Transilvania. Exceptând acest efect, veniturile din dividende sunt în creștere în cazul majorității
emitenților din portofoliu care au distribuit Societății dividende în cursul anilor 2016 și 2017.
Veniturile din dobânzi includ dobânzile aferente depozitelor bancare, obligațiunilor corporatiste
și de stat. În anul 2017, volumului veniturilor din dobânzi este sub nivelul celui realizat în anul
precedent. În condițiile redirecționării unor sume din plasamentele în instrumente cu venit fix
înspre investiții de portofoliu, volumul dobânzilor a fost afectat nefavorabil și de scăderea și în
anul 2017 a randamentelor disponbile, în condiții acceptabile de risc, pentru plasamentele cu
venit fix.
Categoria Altor venituri operaționale include, de regulă, încasările Societății din chirii,
recuperarea cheltuielilor de judecată și alte venituri ocazionale.
Câștigul din investiții realizat în anul 2017 este la nivelul anului precedent, în condițiile în care
strategia Societății a fost orientată către obținerea de venituri fără a afecta baza investițională
existentă. În acest sens, ponderea principală a acestei componente provine din tranzacțiile cu
acțiuni cotate. Vânzările de acțiuni din portofoliu au fost reduse și punctuale (8,7 milioane
încasări din vânzări, 2,2 milioane lei profit), fiind rezultatul valorificării unor oportunități de
moment.
Cheltuieli/Reluare la venituri a ajustărilor pentru deprecierea activelor sunt în evoluție pozitivă față
de anul 2016 și includ provizioanele constituite pentru deprecierea activelor circulante respectiv
ajustările recunoscute pe seama cheltuielilor pentru titlurile de participare pentru care a fost
constatată deprecierea (scădere prelungită a valorii juste sub costul de achiziție, schimbări
nefavorabile și de lungă durată în cadrul sectorului de activitate), conform prevederilor
normelor contabile IFRS. În 2017, Societatea a înregistrat reluări ale unor ajustări constituite
anterior într-un volum mult superior cheltuielilor ocazionate de constatarea deprecierii
anumitor plasamente financiare.
Cheltuielile cu comisioanele cuprind comisioanele datorate instituțiilor de reglementare,
depozitarului și Bursei de Valori, ponderea majoritară revenind comisionului lunar de 0,0078%
din activul net datorat ASF. Nivelul acestora este în creștere față valorile înregistrate în anul
precedent, fiind corelat cu creșterea semnificativă a Activului net al Societății în anul 2017.
Categoria Altor cheltuieli operaționale include cheltuielile cu salariile personalului și conducerii,
cele cu impozitele și taxele datorate și alte cheltuieli ocazionate de funcționarea Societății.
Nivelul acestora se situează la nivelul realizărilor anului precedent.
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4.3. Situația fluxurilor de trezorie
Situația fluxurilor de trezorerie
Activități de exploatare
Profit net al perioadei
Ajustări pentru:
Amortizarea imobilizarilor corporale și necorporale
(Câștig)/Pierdere netă din cedarea imobilizărilor corporale
Câștig din evaluarea investițiilor imobiliare
Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea activelor
Profit net din vânzarea activelor
(Câștigul net)/ Pierderea netă din active financiare la
valoare justă prin contul de profit și pierdere
Venituri din dividende
Venituri din dobânzi
Cheltuieli cu/(venituri din) alte provizioane și ajustări
Impozitul pe profit
Modificări ale activelor și pasivelor aferente activității
de exploatare
Modificări ale altor active
Modificări ale altor datorii
Impozit pe profit plătit
Numerar net (utilizat în)/din activități de exploatare,
din care:
Activități de investiții
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni
Încasări din vânzarea de acțiuni
(Plasamente) / Încasări din depozite pe termen mai mare de
3 luni
Încasări/(Plăți) nete din vânzarea de active la valoarea justă
prin contul de profit și pierdere
Încasări/(Plăți) pentru achiziționarea de investiții deținute
până la scadență
Plăți pentru achiziții de imobilizări corporale
Încasări din vânzarea imobilizărilor și a activelor deținute
pentru vânzare
Dividende încasate
Dobânzi încasate
Numerar net (utilizat în)/din activități de investiții
Activități de finanțare
Dividende plătite
Răscumpărări acțiuni proprii
Numerar net (utilizat în)/din activități de finanțare
Creșterea/ (descreșterea) netă în numerar și
echivalente de numerar
Numerar și echivalente de numerar la 1 ianuarie
Numerar și echivalente de numerar la 31 decembrie

2017

2016

2015

2014

69.553.195

81.362.701

75.324.568

139.006.489

202.645
(11.988)
(989.353)
(3.912.645)
(2.150.991)

237.539
(177.703)
5.489.150
(2.189.901)

255.359
(10.515.917)
1.851.312
(55.302.792)

253.352
21
7.160.279
(157.263.512)

(30)
(81.469.412)
(3.277.959)
202.512
2.938.216

140
(101.624.336)
(5.314.722)
458.984
2.938.778

672.551
(34.072.103)
(6.461.141)
(12.605)
13.019.922

9.665.010
(15.951.208)
(6.506.501)
(479.322)
9.505.428

(114.865)
1.096.503
(962.378)

(2.546.555)
1.535.469
(1.851.725)

(2.019.926)
(9.741)
(2.246.889)

2.230.844
(261.653)
(34.760.842)

(18.896.551)

(21.682.180)

(19.517.403)

(47.401.615)

(187.000.444)
85.805.053

(152.658.954)
3.784.252

(36.895.424)
73.114.113

(77.622.851)
230.270.597

36.072.333

108.181.106

(92.790.943)

15.857.359

0

-

18.656.690

(123.172.566)

(160.893)
440.757

27.013.833
(49.939)

16.016.606
(125.531)

1.012.845
(46.507)

(462.162)
79.528.077
4.497.211
18.719.932

102.603.588
4.850.262
93.724.148

30.477.215
6.421.949
14.874.676

13.455.031
6.759.017
66.512.925

(3.450.000)
(1.425.254)
(4.875.254)

(3.970.007)
(53.177.886)
(57.147.892)

(30.944.403)
(30.944.403)

(204.211)
(204.211)

(5.051.873)
16.372.090
11.320.217

14.894.076
1.478.015
16.372.090

(35.587.129)
37.065.143
1.478.015

18.907.099
18.158.045
37.065.143
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În anul 2017 activitatea de investiții a generat numerar ca efect al încasărilor realizate din
dividende (79,5 milioane lei) și din lichidarea unor plasamente monetare (118,4 milioane lei).
Cea mai mare parte a numerarului a fost direcționat către plasamente în alte investiții
disponibile pentru vânzare (unități de fond: 95 mil.lei, acțiuni: 8,4 mil.lei, obligațiuni de stat: 39,1
mil.lei și corporatiste: 41,7 mil.lei) Structural, față de anul precedent, fluxurile de numerar
aferente activității de investiții s-au modificat astfel:
• În 2016, necesarul net de numerar pentru plasamente în active disponibile pentru vânzare
a fost de 148.9 mil.lei, acoperit în cea mai mare parte din lichidarea de plasamente
monetare (140 mil.lei -depozite, obligațiuni corporatiste și dobânzi). Cea mai mare parte a
dividendelor încasate (102,6 mil.lei) a finanțat deficitul activității de finanțare, ocazionat de
plățile aferente programului de răscumpărare a acțiunilor proprii (53,2 mil.lei) și plățile
aferente activității curente (21,7 mil.lei), creșterea numerarului disponibil față de începutul
perioadei fiind de 14,9 mil.lei;
• În 2017, necesarul net de numerar pentru plasamente în active disponibile pentru vânzare
a fost în scădere față de anul precedent, în sumă de 102.1 mil.lei, fiind acoperit de încasările
din dividende (79,5 mil.lei) și dezinvestirea netă din plasamente cu venit fix (40,9 mil.lei,
inclusiv dobânda aferentă). Excedentul rezultat (18,2 mil.lei) a acoperit plățile aferente
activității de exploatare (18,9 mil.lei), plata dividendelor restante datorate acționarilor (3,45
mil.lei) și sumele ocazionate de al doilea program de răscumpărare a acțiunilor proprii
(1.43 mil.lei) au condus la o scădere a numerarului și echivalentelor de numerar în 2017 cu
5,6 mil.lei.

4.4. Execuția BVC 2017, situație sintetică
Execuția Bugetului de Venituri și
Cheltuieli 2017
Venituri totale
Câștig net din investiții
Cheltuieli operaționale
Profit înainte de impozitare
Impozitul pe profit (inclusiv impozitul
aferent dividendelor brute cuvenite)
Profit net al exercițiului financiar
Total rezultat global aferent perioadei

Realizări 2016

Prevederi 2017

Realizări 2017

+/- vs.
prevederi

+/- vs.
2016

107.164.704
2.257.033
25.120.259
84.301.478

82.955.000
8.500.000
24.343.200
67.111.800

85.397.242
3.308.815
16.214.647
72.491.410

2,9%
-61,1%
-33,4%
8,0%

-20,3%
46,6%
-35,5%
-14,0%

2.938.778
81.362.701
218.614.576

5.640.000
61.471.800

2.938.215
69.553.195
338.419.313

-47,9%
13,1%

0,0%
-14,5%
54,8%

Volumul total al veniturilor realizate este cu 2,9% peste prevederile anului 2017 și reprezintă
79,7% din realizările anului 2016.
Câștigul net din investiții este semnificativ sub nivelul prevederilor anului curent și cu 47%
peste realizările anului 2016, în condițiile în care strategia Societății s-a axat pe obținerea de
performanță financiară fără afectarea bazei investiționale existente, vânzările realizate fiind
rezultatul procesului de restructurare a portofoliului.
Cheltuielile operaționale realizate în anul 2017 sunt cu 33,4% sub prevederile bugetate și cu
35,5% sub realizările anului precedent, atât ca efect al unor economii înregistrate la principalele
categorii de cheltuieli operaționale, precum și al reluării la venituri a unor cheltuieli cu
deprecierea activelor înregistrate în anii precedenți.
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Rezultatul brut în sumă de 72,5 milioane lei depășește prevederile pentru anul 2017 cu 8% ca
efect al realizării unui volum de venituri peste prevederi (dividende și dobânzi) precum și al
economiilor înregistrate la cheltuielile de funcționare.
Rezultatul net al exercițiului, în sumă de 69,6 milioane lei, este peste nivelul prevederilor
anului 2017 cu 13,1%, atât datorită unui volum mai mare al veniturilor obținute, cât și al unei
sarcini fiscale mai reduse decât estimările inițiale, în contextul unei structuri diferite a
veniturilor și cheltuielilor perioadei față de prevederile bugetate.
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5. ALTE INFORMAȚII SEMNIFICATIVE
Programe de răscumpărare a acțiunilor proprii
AGEA SIF Banat-Crișana, desfășurată în 11 octombrie 2016, la a doua convocare, a aprobat
derularea unui program de răscumpărare a unui număr de maximum 20.000.000 de acțiuni
proprii de către Societate, în vederea reducerii capitalului social. Intervalul de preț aprobat de
AGEA pentru programul de răscumpărare este de 0,50 lei preț minim și 3,41 lei prețul maxim
per acțiune. (Raport curent din 11 octombrie 2016).
Prin Decizia nr. 1202 / 23.08.2017, Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat
Documentul de ofertă publică de cumpărare de acțiuni emise de SIF Banat-Crișana, inițiată de
societate și intermediată de SSIF Swiss Capital SA, având ca obiect un număr de 20.000.000 de
acțiuni, reprezentând 3,6439% din capitalul social, la prețul de cumpărare de 2,30 lei / acțiune,
cu perioada de derulare 30.08.2017 – 19.09.2017. (Anunț de ofertă publică de cumpărare,
Document de ofertă publică de cumpărare - publicate în 25 august 2017).
Prin Decizia nr. 1297 / 18.09.2017, Autoritatea de Supraveghere Financiară a aprobat
amendamentul privind majorarea prețului de ofertă din cadrul Ofertei Publice de Cumpărare,
de la 2,30 lei/acțiune la 2,50 lei/acțiune și prelungirea perioadei de ofertă până la data de
20.09.2017, inclusiv. (Raport curent din 18.09.2017).
Oferta Publică de Cumpărare a acțiunilor emise de SIF Banat-Crișana S.A lansată de societate
s-a derulat între 30.08.2017 – 20.09.2017 prin intermediarul SSIF Swiss Capital SA, fiind depuse
în cadrul ofertei un număr de 539.276 de acțiuni, reprezentând 0,0982% din capitalul social
subscris al SIF Banat-Crișana, fiind cumpărate un număr de 539.276 de acțiuni reprezentând
1.348.190 lei. Tranzacțiile aferente ofertei publice au avut loc în 25 septembrie 2017, decontate
prin Depozitarul Central. În urma închiderii Ofertei, Ofertantul (SIF Banat-Crișana) a deținut
31.388.544 de acțiuni, reprezentând 5,7189% din capitalul social al emitentului. (Notificare - 25
septembrie 2017).

Stadiul implementării hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din
data de 11 octombrie 2016
AGEA SIF Banat-Crișana, desfășurată în 11 octombrie 2016, la a doua convocare, a aprobat
reducerea capitalului social al societății, în temeiul art. 207 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990,
de la 54.884.926,80 lei la 52.000.000 lei, ca urmare a anulării unui număr de 28.849.268 acțiuni
proprii dobândite de către societate, în cadrul programului de răscumpărare. Ulterior reducerii,
capitalul social al SIF Banat-Crișana va avea valoarea de 52.000.000 lei, fiind împărțit în
520.000.000 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 52.000.000 lei și este
divizat în 520.000.000 acțiuni de câte 0,10 lei, repartizat pe acționari așa cum rezultă din evidențele
înscrise în registrul acționarilor.” (Raport curent din 11 octombrie 2016).
Operațiunea de reducere a capitalului social va deveni efectivă după îndeplinirea următoarelor
condiții:
• trecerea unui termen de două luni de la data publicării hotărârii de reducere a capitalului
social în Monitorul Oficial al României; Hotărârea adunării generale extraordinare a
SIF Banat-Crișana SA de aprobare a reducerii capitalului social fost publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3960/09.11.2016, iar termenul legal de 2 luni, prevăzut
de art. 208 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 s-a împlinit la data de 9 ianuarie 2017;
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• avizarea de către Autoritatea de Supraveghere Financiară a modificării art. 3 alin. (1) din Actul
Constitutiv al SIF Banat-Crișana în conformitate cu hotărârea AGEA din 11 octombrie 2016;
Societatea a depus la Autoritatea de Supraveghere Financiară solicitarea de avizare a
modificării actului constitutiv, însoțită de documentația aferentă, dar până la data
prezentului raport autoritatea nu a emis avizul necesar;
• înregistrarea hotărârii adunării generale extraordinare a SIF Banat-Crișana de aprobare a
reducerii capitalului social la Oficiul Registrului Comerțului, demers care nu poate fi efectuat
decât ulterior obținerii avizului necesar de la Autoritatea de Supraveghere Financiară.
Prin Avizul nr. 1167/23.11.2017, Autoritatea de Supraveghere Financiară a avizat modificările
intervenite în Actul constitutiv al SIF Banat-Crișana SA ca urmare a diminuării capitalului social
al societății de la 54.884.926,80 lei la 52.000.000 lei, în conformitate cu Hotărârea Adunării
Generale Extraordinare a Acționarilor SIF Banat-Crișana SA nr. 1/11.10.2016.
La data de 13 decembrie 2017 Autoritatea de Supraveghere Financiară a emis Certificatul de
Înregistrare a Valorilor Mobiliare cu numărul AC-168-3/13.12.2017 aferent reducerii capitalului
social al societății. Societatea a înregistrat operațiunea de diminuare a capitalului social la
Oficiul Registrului Comerțului, și la instituțiile pieței de capital. Capitalul social al societății a fost
diminuat de la 54.884.926,80 lei la 52.000.000 lei, divizat în 520.000.000 de acțiuni cu valoare
nominală de 0,10 lei, ca urmare a anulării unui număr de 28.849.268 acțiuni proprii dobândite
de către societate, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
SIF Banat-Crișana SA nr. 1/11.10.2016 (Raport curent din data de 15 decembrie 2017).
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6. EVENIMENTE ULTERIOARE DATEI BILANȚULUI
Numire administrator provizoriu
În conformitate cu prevederile art. 137^2 din Legea nr. 31/1990 privind societățile și ale art. 7
alin. (1) din Actul Constitutiv al Societății, Consiliul de Administrație al SIF Banat-Crișana, întrunit
în ședința din data de 16 ianuarie 2018, a aprobat numirea domnului Ionel-Marian CIUCIOI în
funcția de administrator provizoriu al SIF Banat-Crișana până la întrunirea adunării generale a
acționarilor. Societatea a depus la ASF în ianuarie 2018 solicitatea de avizare a dlui Ciucioi în
această funcție, documentația fiind în curs de analiză la Autoritate.

Numire director general adjunct
Consiliul de administrație al SIF Banat-Crișana, întrunit în data de 25 ianuarie 2018, în
conformitate cu prevederile art. 7 alin. (15) din Actul Constitutiv al Societății a hotărât
menținerea deciziilor Consiliului de administrație din data de 24.04.2017, reconfirmând
numirea domnului Radu Răzvan Străuț, Vicepreședinte al Consiliului de Administrație, în funcția
de Director General Adjunct al SIF Banat-Crișana și delegarea conducerii societății în temeiul
art. 143 din Legea nr. 31/1990. Societatea a depus la ASF în ianuarie 2018 solicitatea de avizare
a dlui Străuț în această funcție, documentația fiind în curs de analiză la Autoritate.

Rezultate financiare preliminare aferente anului 2017
În data de 15 februarie 2018, SIF Banat-Crișana a publicat rezultatele financiare preliminare
aferente anului încheiat la 31 decembrie 2017 întocmite în conformitate cu IFRS, prin
comunicare în piață (BVB) și postare pe pagina de Internet a Societății, la adresa www.sif1.ro.

Autorizare SIF Banat-Crișana în calitate de Administrator de Fonduri de Investiții
Alternative (AFIA)
SIF Banat-Crișana a informat investitorii că s-a finalizat procesul de autorizare de către
Autoritatea de Supraveghere Financiară a societății în calitate de Administrator de Fonduri de
Investiții Alternative (AFIA), precum și autorizarea persoanelor în funcții cheie de
administrare a riscului și ofițer de conformitate. Totodată a fost avizat Actul constitutiv al
societății actualizat în conformitate cu legislația AFIA.
În data de 9 martie 2018, Autoritatea de Supraveghere Financiară a comunicat către SIF BanatCrișana următoarele documente:
- Autorizatia nr. 78/09.03.2018 prin care SIF Banat-Crișana este autorizată în calitate de
Administrator de Fonduri de Investiții Alternative (AFIA); se atestă înscrierea SIF BanatCrișana în Registrul ASF la Secțiunea 71 – Administratori de fonduri de investiții alternative,
Subsecțiunea 3 – Administratori de fonduri de investiții alternative autorizați la ASF.
(AFIAA), cu nr. PJR07.1AFIAA/020007;
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- Avizul nr. 76/09.03.2018 prin care se avizează modificările intervenite în Actul Constitutiv
al SIF Banat-Crișana în conformitate cu Hotărârea AGEA nr. 2 din data de 25.04.2016,
respectiv art. 2 alin. (1) din Actul constitutiv al societății, care se modifică astfel: ”(1)
Domeniul principal de activitate este: Intermedieri financiare cu excepția activităților de
asigurări și ale fondurilor de pensii, cod CAEN 64, iar obiectul principal de activitate este Alte
intermedieri financiare n.c.a., cod CAEN 6499 după cum urmează: a) efectuarea de investiții
financiare în vederea maximizării valorii propriilor acțiuni în conformitate cu reglementările în
vigoare ; b) gestionarea portofoliului de investiții și exercitarea tuturor drepturilor asociate
instrumentelor în care se investește; c) administrarea riscurilor; d) alte activități auxiliare și
adiacente activității de administrare colectivă, în conformitate cu reglementările în vigoare”.
- Autorizația nr. 79/09.03.2018 de autorizare a doamnei Hodăjeu Adina-Eleonora în funcțiacheie de administrare a riscului în cadrul SIF Banat-Crișana; atestă înscrierea doamnei
Hodăjeu Adina-Eleonora în Registrul ASF cu nr. PFR13.2FARA/020053 în funcția de
administrare a riscului;
- Autorizația nr. 80/09.03.2018 de autorizare a domnului Cristea Ioan-Eugen în funcțiacheie de ofițer de conformitate în cadrul SIF Banat-Crișana; se atestă înscrierea domnului
Cristea Ioan-Eugen în Registrul ASF cu nr. PFR13.1RCCO/020007 în calitate de Reprezentant
al compartimentului de conformitate;
- Decizia nr 332/09.03.2018 prin care se retrage autorizația de Reprezentant al
Compartimentului de Control Intern al SIF Banat-Crișana acordată domnului Cristea IoanEugen; se radiază înregistrarea cu nr. PFR13RCCI/020033 care atesta înscrierea domnului
Cristea Ioan-Eugen în Regsitrul ASF în calitate de reprezentant al Compartimentului de
control intern.
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7. PROPUNERILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Având în vedere prezentul raport, Consiliul de Administrație înaintează spre aprobarea Adunării
Generale Ordinare a Acționarilor:
1. Situațiile financiare individuale la 31 decembrie 2017 întocmite în conformitate cu
Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană
și Norma ASF nr. 39/2015, care includ:
- Situația individuală a profitului sau pierderii și a altor elemente ale rezultatului global
- Situația individuală a poziției financiare
- Situația individuală a modificărilor capitalurilor proprii
- Situația individuală a fluxurilor de trezorerie
- Note la situațiile financiare individuale
2. Propunerea de repartizare a profitului net aferent exercițiului financiar încheiat la
31 decembrie 2017.
Consiliul de administrație supune spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor
repartizarea profitului net realizat în anul 2017, în una din următoarele două variante:
Varianta I:
Repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2017, în sumă de 69.553.195 lei,
pe următoarele destinații:
- Dividende 51.746.072,40 lei, reprezentând 0,10 lei brut pentru o acțiune
Aprobarea datei de 12 octombrie 2018 ca data plății dividendelor. Plata dividendelor
către acționari se va efectua în conformitate cu prevederile legale, iar costurile aferente
plății dividendelor vor fi suportate de către acționari din valoarea dividendului net.
- Alte rezerve 17.807.122,60 lei
În situația aprobării acestei variante de distribuire a profitului, devine caducă și se
elimină de pe ordinea de zi a AGEA din 26/27 aprilie 2018 propunerea de aprobare
a unui program de răscumpărare a acțiunilor proprii în vederea reducerii
capitalului social (Programul I), inclusă la punctul 2 al ordinii de zi al acestei
adunări.
Varianta II:
Aprobarea repartizării întregului profit net al exercițiului financiar 2017, în sumă
de 69.553.195 lei, la Alte rezerve, în vederea susținerii unui program de răscumpărare
de acțiuni.
Din sursele proprii de finanțare prevăzute de lege, Societatea va derula un program de
rascumpărare a unui număr de 17.460.724 de acțiuni, în scopul reducerii capitalului
social prin anularea acțiunilor răscumpărate.
Programul de răscumpărare acțiuni se va desfășura în conformitate cu prevederile legale
aplicabile, întrunind următoarele caracteristici principale:
- Prețul minim per acțiune: 1 leu
- Prețul maxim per acțiune: 4,81 lei
- Durata programului: maxim 18 luni de la data publicării hotărârii in Monitorul Oficial al
României partea a IV-a.
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În situația aprobării acestei variante de distribuire a profitului, se supune aprobării
AGEA din 26/27 aprilie 2018 rezoluția de la punctul 2 al ordinii de zi al acestei adunări,
referitoare la derularea programului de răscumpărare a acțiunilor proprii în scopul
reducerii capitalului social al Societății (Programul I).

3. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în
exercițiul financiar 2017.

Raportul este însoțit de următoarele anexe:
ANEXA 1

Situațiile financiare individuale la 31 decembrie 2017 întocmite în conformitate cu Standardele
Internaționale de Raportare Contabilă adoptate de Uniunea Europeană și Norma A.S.F. nr. 39/2015

ANEXA 2

Situația activelor și datoriilor SIF Banat-Crișana la 31 decembrie 2017 și situația detaliată a investițiilor
(conform anexelor 16 și 17 la Regulamentul nr. 15/2004)

ANEXA 3

Modificări ale actelor constitutive în anul 2017

ANEXA 4

Stadiul conformării cu prevederile Codului de Guvernanță Corporativă al BVB

ANEXA 5

Declarația privind aplicarea principiilor de guvernanță corporativă conform
Regulamentului ASF nr. 2/2016

Raportul administratorilor a fost aprobat de Consiliul de Administrație al SIF Banat-Crișana în
ședința din 19 martie 2018 și revizuit - incluzând Situațiile financiare individuale la 31.12.2017
auditate – în ședința din data de 26 martie 2018.

Bogdan-Alexandru DRĂGOI
Președinte al Consiliului de Administrație
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