POLITICA PRIVIND PREVIZIUNILE
Administratorul SIF Muntenia S.A., SAI Muntenia Invest S.A., prezintă previziunile ce stau la baza
fundamentării direcțiilor sale de acțiune sub forma unor informații ce sunt făcute publice, în mod
nediscriminatoriu, către toți acționarii companiei, în cadrul rapoartelor periodice și în materialele
informative ce stau la baza aprobării Programului de Administrare, supus anual aprobării de către
Adunarea Generală a Acționarilor.
Previziunile financiare, în sensul acestui document, se referă cel puțin la considerații privind cadrul
macroeconomic intern și extern relevant pentru structurarea programelor de administrare și a bugetelor de
venituri și cheltuieli ale SIF Muntenia S.A. care include, dar nu se limitează la:
•

Prognoze ale evoluției și/sau ale nivelului principalilor indicatori macroeconomici (ex.: PIB, șomaj,
inflație etc.),

•

Prognoze ale evoluției unor sectoare economice considerate relevante pentru activitatea, portofoliul
existent și politica de investiții a SIF Muntenia S.A.;

•

Previziuni ale nivelului și evoluției unor indicatori financiari, care includ dar nu se limitează la: cursul
de schimb valutar previzionat, modificări ale politicilor monetare ale Băncii Naționale a României,
evoluția indicilor bursieri relevanți.

•

Riscuri legate de instabilitatea geopolitică, schimbări la nivelul clasei politice care afectează mediul
de afaceri (monetar, economic, fiscal, juridic, infrastructural etc.)

•

Modificări ale cadrul legislativ incident domeniului de activitate al SIF Muntenia S.A. și al
societăților din portofoliu.

Analizele contextului economic, al tendințelor la nivel mondial, national și regional generează suportul
informațional pentru previziunile ce sunt prezentate ca ipoteze, elaborate pe baza unor date publice, având
un grad semnificativ de incertitudine, evoluțiile viitoare putând fi diferite de anticipările prezentate inițial.
Informațiile privind previziunile financiare ale SIF Muntenia S.A. se supun regimului informației
corporative iar publicarea acestora se face prin intermediul rapoartelor anuale, semestriale sau trimestriale
ale SIF Muntenia S.A.
Orice modificari ale ipotezelor inițiale ce au stat la baza previziunilor, prognozelor și estimărilor utilizate
pot determina ajustări ale acestora în cadrul orizontului de timp stabilit, fără ca acest proces să conducă,
în mod curent, la schimbări ale obiectivelor, programelor sau bugetelor aprobate.
Programul de administrare și Bugetul de venituri și cheltuieli propus în cadrul acestui program sunt
publicate în fiecare an ca parte a documentației supusă aprobării Adunării Generale a Acționarilor, fiind
disponibile pe pagina de internet a societății, în secțiunea Informații pentru Investitori / Evenimente
corporative / Adunări Generale ale Acționarilor.
Informațiile legate de previziuni sunt prezentate și în rapoartele periodice, făcând referire la factori,
tendințe, evenimente, costuri și venituri asociate care au influențat rezultatul perioadei la care se face
referire sau pot influența rezultatele următoarelor perioade de raportare. Ipotezele inițiale ce au stat la
baza elaborării bugetului și programului de administrare sunt reanalizate periodic de administrator și,
dacă sunt identificate potențiale modificări ale rezultatelor previzionate, noile ipoteze sunt făcute publice
în rapoartele privind administrarea SIF Muntenia S.A.

