POLITICA DE PREVIZIUNI

Politica de previziuni a SIF Muntenia a fost întocmită în cadrul procesului de conformare voluntară
la Codul de Guvernanță Corporativă al Bursei de Valori București aplicabil din 4 ianuarie 2016.
Previziunile financiare, în sensul acestui document, se referă cel puțin la indicatori, indici,
considerații macroeconomice interne și internaționale considerați relevanți pentru structurarea
programelor strategice de administrare și / sau a bugetelor de venituri și cheltuieli ale SIF
Muntenia care includ dar nu se limitează la:
•

Prognoze ale evoluției și/sau ale nivelului principalilor indicatori macroeconomici;

•

Prognoze ale evoluției unor sectoare economice și/sau financiare de activitate considerate
relevante pentru activitatea, portofoliul existent și politica de investiții a SIF Muntenia;

•

Previziuni ale nivelului și evoluției unor indicatori financiari, care includ dar nu se limitează la
cursul de schimb valutar previzionat, ratele dobânzilor, indici bursieri relevanți.

Principalii destinatari și beneficiari ai diseminării de informații previzionate prin Politica de
previziuni a SIF Muntenia sunt acționarii SIF Muntenia, potențialii investitori care studiază
oportunitatea de a investi în acțiuni SIF Muntenia și mass-media.
Informațiile privind previziunile financiare ale SIF Muntenia se supun regimului informației
corporative în sensul capitolului 6 din Regulamentul de guvernare corporativă a SIF Muntenia,
publicarea acestora se va efectua numai prin intermediul rapoartelor anuale, semestriale sau
trimestriale ale SIF Muntenia.
Incepând cu anul 2016, în Adunările Generale ale Acționarilor de aprobare a situațiilor financiare și
de aprobare a programelor strategice de administrare și a bugetelor de venituri și cheltuieli, SIF
Muntenia va prezenta și supune aprobării acționarilor programul de activitate și BVC cu referire la
indicatorii macroeconomici previzionați care au fost prezentați separat în raportul anual.
Modificari ale ipotezelor initiale ce au stat la baza previziunilor, prognozelor si estimarilor utilizate
vor determina ajustari ale acestora in cadrul orizontului de timp stabilit, fara ca acest proces sa
conduca in mod curent la schimbări ale obiectivelor, programelor sau bugetelor aprobate.
Totuși, dacă societatea de administrare a investițiilor consideră că evenimente imprevizibile de
amploare au determinat modificarea substanțială a condițiilor economice și de afaceri,
modificările propuse ale programelor strategice și /sau a bugetelor de venituri și cheltuieli vor fi
spuse aprobării acționarilor.

