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PROPUNERE 

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SIF MUNTENIA SA 

din data de 15/16 noiembrie 2021 

 

PUNCTUL 3 AL ORDINII DE ZI 

Revocarea Hotărârii nr. 3 a adunării generale extraordinare a societății din 23.04.2020 

referitoare la derularea de către SIF Muntenia SA a unui Program de răscumpărare a 

propriilor acțiuni. 

 

 

Prin Hotărarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 3 din data de 23.04.2020 s-a 

aprobat derularea de către SIF Muntenia SA a unui program de răscumpărare a propriilor acțiuni. 

Programul de răscumpărare a propriilor acțiuni de către SIF Muntenia SA, a avut drept scop 

anularea acțiunilor ce vor fi dobândite de societate, urmată de reducerea capitalului social.  

Obiectivele principale ale programului de răscumpărare erau diminuarea discountului dintre activul 

net și prețul de tranzacționare, creșterea activului unitar și a lichidității acțiunilor SIF4 în piață. 

Derularea programului de răscumpărare a acțiunilor proprii crea premisele pentru o posibilă creștere 

a randamentelor pentru acționari, în cazul aprecierii cotațiilor bursiere. 

Prin hotărârea Consiliul de Administrație al SAI Muntenia Invest SA din data de 06.07.2021 s-a 

aprobat că programul de răscumpărare a propriilor acțiuni de catre SIF Muntenia să se deruleze 

printr-o ofertă publică de cumpărare inițiată de către societate. 

Conform Deciziei ASF nr.1047/25.08.2021, Autoritatea de Supraveghere Financiară a aprobat 

documentul de ofertă publică de cumpărare de acțiuni emise de SIF MUNTENIA SA, ofertă inițiată 

de SIF MUNTENIA SA în conformitate cu Hotărârea A.G.E.A. nr. 3 din 23.04.2020 cu următoarele 

caracteristici: 

- Numărul de acțiuni care fac obiectul ofertei este de 20.645.201 acțiuni, reprezentând 

2,6312% din capitalul social; 

- Valoare nominală: 0,10 lei/acțiune; 

- Prețul de cumpărare: 1,30 lei/acțiune; 

- Perioada de derulare: 02.09.2021 – 15.09.2021. 

Prin Raportul curent din data de 01.09.2021, SAI Muntenia Invest SA, administratorul SIF Muntenia 

SA, a informat investitorii în legătură cu faptul că în 31.08.2021 i s-a adus la cunostință că un 

acționar al SIF Muntenia SA a depus în data de 30.08.2021 la Autoritatea de Supraveghere 

Financiară o ofertă concurentă la oferta publică de cumpărare de acțiuni inițiată de către SIF 

Muntenia, fapt confirmat și de către Autoritatea de Supraveghere Financiară. 

În data de 08.09.2021 Autoritatea de Supraveghere Financiară a comunicat Decizia ASF nr. 

1100/08.09.2021 prin care a aprobat documentul de ofertă publică concurentă de cumpărare de 

acțiuni emise de SIF MUNTENIA SA, cu următoarele caracteristici: 



 

 

- Numărul de acțiuni care fac obiectul ofertei este de 55.000.000 acțiuni, reprezentând 

7,0095% din capitalul social 

- Valoare nominală: 0,10 lei/acțiune 

- Prețul de cumpărare: 1,60 lei/acțiune 

- Perioada de derulare: 15.09.2021 – 28.09.2021 

- Intermediarul ofertei: Alpha Bank Romania SA 

Urmare depunerii celor două oferte de cumpărare, prin  Decizia ASF nr. 1101/08.09.2021 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, a dispus: 

„ Art.1. Se prelungeste perioada de derulare a ofertei publice de cumparare actiuni emise 

de SIF MUNTENIA SA Bucuresti, inițiată de SIF MUNTENIA SA Bucuresti (aprobata prin 

decizia ASF nr 1047/25.08.2021), termenul unic de inchidere a ofertelor publice concurente 

fiind 28.09.2021, inclusiv. 

Art.2. Data limita pana la care se pot depune spre aprobare amendamentele privind 

majorarea pretului este 22.09.2021, ora 10:00, data si ora la care urmeaza a avea loc la 

sediul ASF licitatia privind majorarea preturilor. 

Art.3. Ulterior licitatiei si aprobarii amendamentului cu privire la majorarea pretului, 

oferta concurenta cu cel mai mic pret va fi revocata.” 

În data de 28.09.2021  Autoritatea  de  Supraveghere  Financiară  a  comunicat  Decizia nr. 

1225/28.09.2021 prin care a fost revocată Decizia ASF nr. 1047/25.08.2021 de aprobare a 

documentului de ofertă publică de cumpărare de acțiuni emise de SIF Muntenia SA, inițiată de SIF 

Muntenia SA și intermediată de SSIF BRK  Financial  Group  SA, având în vedere că prețul din 

oferta concurentă a fost superior celui oferit de SIF Muntenia SA.  Conform deciziei menționate: 

”revocarea deciziei de aprobare a documentului de ofertă lipsește de efecte subscrierile efectuate 

până la momentul revocării”. 

Informăm acționarii că la momentul adoptării hotărârii Adunării Generale Extraordinare a 

Acționarilor SIF Muntenia S.A din data de 23 aprilie 2020, prin care s-a aprobat derularea unui 

Program de răscumpărare a propriilor acțiuni de către SIF Muntenia SA, prețul de tranzacționare al 

acțiunilor SIF4 la BVB era de 0,6400 lei/acțiune față de valoarea unitară a activului net de 1,6578 

lei/acțiune (raportat la 31.03.2020), rezultând un discount de 61,39%. 

La data de 12.10.2021, prețul de tranzacționare al acțiunilor SIF4 la BVB  era de 1,5800 lei/acțiune 

față de valoarea unitară a activului net de 2,4452 lei/acțiune (raportat la 31.08.2021), rezultând un 

discount de 35,38%. 

Față de cele prezentate mai sus, SAI Muntenia Invest SA, administratorul SIF Muntenia SA  

apreciază că obiectivul principal al Programului de răscumpărare, respectiv diminuarea discountului 

dintre activul net și prețul de tranzacționare, a fost atins și drept urmare propune acționarilor 

adoptarea, la punctul 3 al Ordinii de zi a A.G.E.A. din data de 15/16 noiembrie 2021, a următoarei 

Hotărâri: 

“Se aprobă revocarea Hotărârii nr. 3 a adunării generale extraordinare a societății din 

23.04.2020 referitoare la derularea de către SIF Muntenia SA a unui Program de răscumpărare 

a propriilor acțiuni.” 
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