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1 INFORMAȚII GENERALE 

SIF Muntenia S.A. (denumită în continuare “Societatea”) este persoană juridică română, constituită ca societate pe 
acțiuni cu capital integral privat. Funcționarea Societății este reglementată de dispozițiile legilor române ordinare și ale 
celor cu caracter special, incidente în materie de societăți de investiții, și ale pieței de capital din România. Conform 
vechii clasificări a Subsecțiunilor Secțiunii nr. 91, până la data de 23 iulie 2020, inclusiv, Societatea era înregistrată la 
Autoritatea de Supraveghere Financiară (denumită în continuare “ASF”) în Registrul instrumentelor și investițiilor 
financiare la secțiunea Societăți de investiții de tip alternativ sau închis sub nr. PJR09SIIR/400005 din 15.06.2006. La 
data publicării prezentului raport, documentele ce stau la baza aprobării Societății ca Fond de Investiții Alternative 
dedicate investitorilor de retail sunt în curs de autorizare la ASF. 

Societatea funcţionează în România în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, Legii nr. 297/2004 
privind piaţa de capital, Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investitii alternative și Legii nr. 24/2017  
privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. Depozitarul Societății este BRD Société Générale S.A. 
(denumită în continuare “Depozitarul”). 

Pe parcursul anului 2020 nu au existat reorganizări, fuziuni sau divizări ale Societății.  

Achiziţiile şi înstrăinările de active derulate de Societate, pe parcursul anului 2020, se referă la tranzacţiile de vânzare și 
de cumpărare de titluri financiare. Detalii privind aceste tranzacții sunt prezentate, în continuare, în cuprinsul 
capitolului 4 al prezentului Raport. 

În perioada încheiată la 31 decembrie 2020, Societatea a continuat să îndeplinească condițiile pentru a fi entitate de 
investiții. Nu au existat modificări ale criteriilor de clasificare ca entitate de investiții. 

În aplicarea politicii de investiții a Societății, SAI Muntenia Invest S.A. (denumită în continuare “Administratorul”) nu 
efectuează operațiuni de finanțare prin instrumente financiare (SFT - securities financing transaction) și nici nu 
utilizează instrumente de tip total return swap, așa cum sunt definite Regulamentul (UE) nr. 2015/2365 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind transparența operațiunilor de finanțare prin 
instrumente financiare și transparența reutilizării și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012. 

  

 
1 noua denumire a Subsecțiunii nr. 9 este FIAIR - Fonduri de investiții alternative destinate investitorilor de retail stabilite în România 
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2 CADRUL ECONOMIC 

Evenimentul ce a marcat anul 2020 a fost izbucnirea pandemiei de COVID-19, cu un puternic impact socio-economic, 
care a devenit cea mai mare sursă de tulburare, la nivel global, cu privire la activitatea economică. 

Anul 2020 a fost caracterizat, în mare parte, de scăderea piețelor financiare, întreruperi de activități economice ce au 
condus la scăderea producției și a consumului, creșterea șomajului, adâncirea deficitelor bugetare etc. Prin specificul 
activității pe care o desfășoară, performanța Societății este afectată atât de modificările ce au loc la nivelul României, 
cât și de evenimentele ce se desfășoară la nivel global, prin prisma efectului de contagiune. Evenimentele prezentate în 
acest capitol au avut un efect negativ asupra performanței Societății, detaliile fiind prezentate în cuprinsul prezentului 
Raport. 

CADRUL ECONOMIC EXTERN 

Virusul COVID-19 a apărut în decembrie 2019 în China, acesta extinzându-se rapid, în luna ianuarie 2020, în regiunea 
Wuhan. Inițial, răspândirea COVID-19 a dus la încetinirea accentuată a activității economice din China, dar impactul s-a 
propagat, prin intermediul piețelor financiare și al canalelor de mărfuri, având ca rezultat scăderi masive ale prețurilor 
energiei (în special al petrolului) și metalelor, afectarea fluxurilor comerciale globale, pe fondul unei cereri mult mai 
reduse din China și al declinului înregistrat în activitatea de turism/HORECA, urmare a măsurilor stricte impuse de state 
pentru prevenirea răspândirii virusului. Deși răspunsul statelor membre ale Uniunii Europene (UE), la virusul COVID-19, 
a fost relativ rapid și a cuprins inclusiv, în anumite state membre, măsuri ce au venit în sprijinul celor afectați, economia 
UE și cea a zonei euro a resimțit puternic efectele crizei generate de pandemia de COVID-19. 

Apariția, mai devreme decât se anticipa, a unor vaccinuri eficiente împotriva COVID-19 a deschis calea către redresarea 
economică globală. Industrii precum cea aerienă și cea ospitalieră au început să își revină la sfârșitul anului 2020. De 
asemenea, capitalizarea bursieră a societăților mai mici, inclusiv cea a celor din domeniul energiei curate, a început să 
crească, în urma anunțului privind eficiența vaccinurilor. În economiile dezvoltate, spread-ul obligațiunilor corporative, 
ce au randament ridicat și ale căror emitenți au investment-grade, a suferit contracții - aproape sau chiar sub nivelurile 
înregistrate inainte de februarie 2020 – în timp ce ratele de dobândă au atins minime record. În economiile emergente, 
spread-urile datoriilor suverane au urmat același trend, se arată în Global Financial Stability Update, ianuarie 2021, 
publicat de Fondul Monetar Internațional. 

Conform indicatorului PMI Compozit2, estimat de JPMorgan și Markit Economics, economia mondială a crescut 
consecutiv pentru a 6-a lună la rând în decembrie 2020. Cinci din cele șase sub-industrii ce au luat parte la sondaj au 
înregistrat o creștere a producției în luna decembrie. Avansul cel mai mare a fost înregistrat de industria serviciilor 
financiare și de cea a bunurilor intermediare (bunuri care sunt folosite ca materie primă pentru producerea altor 
bunuri). La polul opus, comerțul a scăzut pentru a 11-a lună consecutiv. Au înregistrat creșteri ale economiei state 
precum SUA, China, Germania, India, Marea Britanie, Brazilia, Australia și Irlanda, cele mai puternice creșteri fiind 
înregistrate de Australia, China și SUA, în timp ce în zona euro (în medie), Japonia și Rusia au fost înregistrate scăderi. 

Potrivit informațiilor publicate de Eurostat3, după o revenire puternică în trimestrul III 2020 (+ 12,4% în zona euro4 și + 
11,5% în UE) în al patrulea trimestru al anului 2020, PIB-ul ajustat sezonier a scăzut cu 0,7% în zona euro și cu 0,5% în 
Uniunea Europeană, comparativ cu trimestrul anterior.Scăderile PIB-ului ajustat sezonier sunt legate de măsurile de 
izolare COVID-19. Conform unei prime estimări pentru anul 2020, PIB-ul a scăzut cu 6,8% în zona euro și cu 6,4% în UE. 
Scăderea PIB-ului și nevoia de finanțare, din cauza măsurilor întreprinse de state pentru contracararea efectelor 
cauzate de pandemia de COVID-19, au dus la creșterea raportului datoriei publice în PIB atât în zona euro (de la 85,8% 
la 97,3%5), cât și la nivelul întregii UE (de la 79,2% la 89,8%6). Cele mai mari valori ale raportului dintre datoria publică și 
PIB, la sfârșitul celui de-al treilea trimestru al anului 2020, au fost înregistrate în Grecia (199,9%), Italia (154,2%), 
Portugalia (130,8%), Cipru (119,5%), Franța (116,5%), Spania (114,1%) și Belgia (113,2%), iar cel mai mic în Estonia 
(18,5%), Bulgaria (25,3%) și Luxemburg (26,1%). De asemenea, se estimează că aproximativ 16 milioane de persoane din 
UE, din care 13,671 milioane în zona euro, sunt șomere în luna decembrie 2020 (rata șomajului ajustată sezonier din 
zona euro a fost de 8,3%, comparativ cu rata de 7,4% în decembrie 2019). 

  

 
2 https://www.markiteconomics.com/Public/Home/PressRelease/32d80e21cca44f2d83da9927a4855e34 
3 https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/news/euro-indicators 
4 cuprinde statele membre UE care au adoptat moneda euro (EA19) 
5,6 T3 2020 / T3 2019 
6  



Raport anual al SIF Muntenia S.A. pentru exercițiul financiar 2020 

 

3 

CADRUL ECONOMIC INTERN 

În România, conform datelor preliminare prezentate de către Ministerul Finanțelor Publice, execuția bugetului general 
consolidat la finele anului 2020 a înregistrat un deficit de 101,92 miliarde lei (9,79% din PIB)7, comparativ cu anul 2019, 
când deficitul a fost de 48,55 miliarde lei, reprezentând 4,58% din PIB. Pentru combaterea efectelor COVID-19, 
facilitățile fiscale, investițiile și cheltuielile excepționale alocate au fost în sumă de 46,31 miliarde lei (4,45% din PIB). 

Adâncirea deficitului bugetar, comparativ cu anul 2019, a fost cauzată de următorii factori: 

• evoluția nefavorabilă a încasărilor bugetare în perioada martie – decembrie, cauzate de pandemia COVID-19, 
precum și ca urmare a amânării plății unor obligații fiscale de către agenții economici pe perioada crizei (18,12 
miliarde lei); 

• creșterea cu 2,72 miliarde lei a restituirilor de TVA, față de nivelul aferent perioadei ianuarie-decembrie 2019, 
pentru susținerea lichidității în sectorul privat; 

• bonificațiile acordate pentru plata la scadență a impozitului pe profit și a celui pe veniturile microîntreprinderilor, 
în valoare de 0,9 miliarde lei; 

• creșterea investițiilor cu 9,5 miliarde lei, comparativ cu anul 2019; 

• plățile cu caracter excepțional generate de pandemie, în valoare de 15,07 miliarde lei. 

Se estimează că rata inflației, la finalul lunii decembrie 20208, este de 2,1%, sub nivelul țintă de 2,5% prognozat de 
Banca Națională a României (denumită în continuare „BNR”) și inferior celui atins în luna decembrie 2019, de 4,04%. 
Scăderea s-a datorat decelerării inflației de bază, în condițiile în care influențele scăderii prețurilor LFO (legume, fructe, 
ouă) au fost contrabalansate de cele venind din scumpirea combustibililor, produselor din tutun și a energiei electrice. 

În ședința de politică monetară a Consiliului de Administrație al BNR din 15 ianuarie 2021, s-a specificat faptul că 
activitatea economică a României a recuperat în trimestrul III o parte însemnată din contracția suferită anterior, deși 
ceva mai puțin decât s-a anticipat, crescând cu 5,8% în termeni trimestriali, după scăderea cu 12,2 % din trimestrul 
anterior, reducându-și declinul în termeni anuali la -5,7%, de la -10,3% în trimestrul II (în absența scăderii drastice a 
producției agricole, economia și-ar fi atenuat contracția în termeni anuali la -3,2%). S-a observat că redresarea s-a 
datorat în principal cererii interne, respectiv consumului gospodăriilor populației. Acesta și-a revenit în trimestrul III, în 
condițiile creșterii cumpărărilor de mărfuri și servicii după ridicarea unor restricții de mobilitate, pe fondul situației 
relativ ameliorate a pieței muncii și al reaccelerării creșterii venitului disponibil real, inclusiv sub impactul majorării 
pensiilor în luna septembrie 2020 și al scăderii ratelor dobânzilor la creditele populației. În același timp, formarea brută 
de capital fix a continuat să crească ușor în termeni anuali, în contextul reamplificării dinamicii construcțiilor, cu aportul 
solid al investițiilor publice și cu sprijinul programelor guvernamentale, evoluție de natură să sporească potențialul de 
creștere al economiei în perspectivă. Totodată, exportul net a contribuit la scăderea PIB-ului, dar și-a diminuat vizibil 
contribuția negativă la dinamica anuală a PIB (exporturile s-au redresat mai repede ca importurile), în condițiile în care 
redresarea consistentă a exporturilor a devansat-o ca magnitudine pe cea a importurilor de bunuri și servicii, antrenând 
și o scădere a deficitului balanței comerciale în raport cu aceeași perioadă a anului trecut.  

Datele provizorii prezentate9 de BNR arată că în perioada ianuarie - decembrie 2020, contul curent al balanţei de plăţi a 
înregistrat un deficit de 10.983 milioane euro, comparativ cu un deficit de 10.480 milioane euro în perioada ianuarie - 
decembrie 2019. Detaliat, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 1.371 milioane euro, balanța serviciilor 
a înregistrat un excedent mai mare cu 981 milioane euro, balanța veniturilor primare10 și-a mărit deficitul cu 656 
milioane euro, iar balanța veniturilor secundare11 a înregistrat un excedent mai mare cu 543 milioane euro. 

PIAȚA DE CAPITAL 

În anul 2020, din cauza pandemiei de COVID-19, piețele bursiere internaționale au reacționat violent, cea mai mare 
volatilitate înregistrându-se în luna martie 2020, momentul în care majoritatea economiilor, la nivel global, au început 
să impună restricții pentru a diminua răspândirea virusului. Cele prezentate anterior, coroborate cu sentimentul de 
teamă al investitorilor, au influențat negativ evoluția indicilor bursieri la nivel global. În prima parte a anului 2020, Bursa 
de Valori de la București (denumită în continuare “BVB”), reprezentată prin indicele BET (-13,21%), a înregistrat printre 
cele mai reduse scăderi în comparație cu alte piețe emergente din zonă (ex. Polonia WIG: -14,25%, Ungaria BUX: -

 
7 https://mfinante.gov.ro/documents/35673/377101/Anexa2_bgc31dec2020.pdf 
8Politică Monetară / Țintirea directă a inflației / Proiecții BNR, date preluate în luna februarie 2021 
9 https://www.bnr.ro/page.aspx?prid=18976 
10 reprezintă veniturile cuvenite pentru contribuţia la procesul de producţie sau pentru furnizarea de active financiare sau din 
cesionarea resurselor naturale, în relaţia rezident-nerezident (conform precizărilor metodologice) 
11 reprezintă transferurile curente dintre rezidenţi şi nerezidenţi (conform precizărilor metodologice) 
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22,27% și Grecia ASE: -30,30%) și chiar și cu unele piețe dezvoltate (Franța CAC40: -17,43%, Marea Britanie FTSE100: -
18,20% și SUA DJIA: -9,55%). 

La 31 decembrie 2020, capitalizarea segmentului principal al Bursei de Valori București era de 154,37 miliarde lei, cu 
14,65% mai mică decât cea înregistrată la finalul anului 2019, respectiv de 180,85 miliarde lei. Contrar așteptărilor, 
capitalizarea segmentul SMT (Sistem Multilateral de Tranzacționare) la 31.12.2020 a înregistrat o creștere cu 9,09%, 
comparativ cu finalul anului 2019. 

În ciuda evenimentelor ce au avut loc pe parcursul anului 2020, la finalul anului, piața de capital autohtonă a înregistrat 
un avans de 3,4% (prin prisma evoluției indicelui BET-TR, care include și dividendele). Pe parcursul anului 2020, pe BVB, 
segmentul principal, s-au realizat tranzacții cu instrumente în valoare de 18,3 miliarde lei.  

În graficul de mai jos este prezentată evoluția pieței (acțiuni), pe segmentul principal al BVB, în anul 2020. 

Grafic nr.2.1. Tranzacții acțiuni în anul 2020, segment principal 

 
Sursa: date extrase BVB, prelucrate de SAI Muntenia Invest 

Piața de capital din România a fost inclusă, începând cu septembrie 2020, în rândul piețelor emergente, potrivit 

clasificării realizate de furnizorul global de indici FTSE Russell. Promovarea României la statutul de piață emergentă a 

fost posibilă odată ce două companii românești – Banca Transilvania și Nuclearelectrica – au îndeplinit criteriile 

necesare upgradării. De asemenea, a fost demarat parteneriatul prin care două soluții inovatoare realizate pe platforma 

low-code Aurachain vor fi implementate pentru a accelera și optimiza procesul de votare în cadrul companiilor listate, 

prin capabilități specifice tehnologiei blockchain și a facilita accesul la piața de capital prin digitalizarea înrolării 

investitorilor (digitalizarea procesului de vot în cadrul adunărilor generale ale acționarilor și digitalizarea procesului de  

deschidere online a conturilor de tranzacționare de către investitorii individuali). 
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3 EVENIMENTE IMPORTANTE PRIVIND ACTIVITATEA SOCIETĂȚII ÎN 
CURSUL ANULUI 2020 

ALINIEREA LA LEGISLAȚIA FIA  

Conducerea Administratorului a întreprins toate măsurile necesare pentru alinierea la noul cadru legislativ privind 
funcționarea Societății, respectiv Legea 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru 
modificarea și completarea unor acte normative inclusiv reglementările secundare aferente. Documentele ce stau la 
baza aprobării Societății ca fond de investiții alternativ destinat investitorilor de retail (FIAIR), la data publicării 
prezentului raport, sunt în curs de autorizare la ASF. 

Acționarii Societății și potențialii investitori vor fi informați, prin mecanismele de diseminare a informațiilor, în legatură 
cu noua documentație a Societății privind funcționarea acesteia conform Legii nr. 243/2019 privind reglementarea 
fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative.  

COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE  

În ședința Consiliului de Administrație (denumit în continuare „CA”) al Administratorului din data de 22.07.2020, s-a 
aprobat completarea atribuțiilor Comitetului de Remunerare și redenumirea acestuia în Comitetul de Nominalizare și 
Remunerare. 

Componența acestui comitet rămâne neschimbată, respectiv doamna Dorina Teodora Mihăilescu - Președinte; domnul 
Adrian Simionescu - Membru.  

AVIZAREA DE CĂTRE ASF A CONTRACTULUI DE ADMINISTRARE ÎNCHEIAT ÎNTRE SOCIETATE ȘI ADMINISTRATOR 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, prin Avizul nr. 165 / 22.07.2020, a avizat Contractul de administrare încheiat 
între Societate și Administrator, în baza Hotărârilor AGOA Societății nr. 9, nr. 10 și nr. 11 din 23.04.2020.  

AUTORIZAREA MODIFICĂRII ACTULUI CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII  

Prin Autorizația nr. 59/30.04.2020, ASF a autorizat modificările intervenite în actul constitutiv al Societății, în 
conformitate cu Hotărârile nr. 2, nr. 3 și nr. 6, adoptate de către AGEA din data de 11.03.2020 cu privire la schimbarea 
sediului social12 (modificarea art. 1, alin. 6) și eliminarea prevederilor referitoare la limita de deținere de 5% din 
capitalul social (art. 3). 

Prin Autorizația nr. 126 / 29.07.2020, ASF a autorizat modificările intervenite în actul constitutiv al Societății, ca urmare 
a diminuării capitalului social de la 80.703.651,50 lei la 78.464.520,10 lei, în conformitate cu hotărârea AGEA Societății 
nr. 4 din data de 11.03.2020. 

Prin Autorizația nr. 183/10.11.202013, ASF a autorizat modificările intervenite în actul constitutiv în conformitate cu 
Hotărârea nr.2 a AGEA Societății din data de 03.07.2020 în forma prezentată în anexă la Autorizația anterior 
menționată. 

OPERAREA DIMINUĂRII DE CAPITAL SOCIAL AL SOCIETĂȚII 

ASF a emis Certificatul nr. AC–400-5/19.08.2020 de înregistrare a diminuării capitalului social al Societății ca urmare a 
Hotărârii AGEA din data de 11.03.2020. Capitalul social s-a diminuat de la 80.703.651,50 lei la 78.464.520,10 lei, 
respectiv de la 807.036.515 acțiuni la 784.645.201 acțiuni cu o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune. 

ALEGEREA UNUI NOU MEMBRU AL CA AL ADMINISTRATORULUI. ALEGEREA PREȘEDINTELUI CA 

Administratorul a informat investitorii Societății, prin raportul curent din data de 07.09.2020, că în ședința din data de 
07.09.2020 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (denumită în continuare “AGOA”) Administratorului a hotărât 
alegerea domnului Sergiu Mihailov în funcția de membru al CA pentru un mandat de patru ani, începând cu data de 
05.10.2020, ca urmare a expirării mandatului de administrator al doamnei Florica Trandafir. Totodată, investitorii au 
fost informați, prin raportul curent din data de 22.12.2020, că ASF a autorizat14 modificarea componenței CA al 
Administratorului intervenită prin numirea domnului Sergiu Mihailov în calitate de membru al CA. 

 
12 de la adresa din București, Splaiul Unirii nr. 16, sectorul 4, la adresa din București, Str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, 
parter, camera 2, sector 2, cod 020199 
13 https://www.bvb.ro/infocont/infocont20/SIF4_20201112164731_autorizatiaASF183-10nov20.pdf 
14 autorizație ASF nr. 193 / 21.12.2020 
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În urma vacantării poziției de Președinte al CA începând cu data de 05.10.2020, AGOA Administratorului a hotărât 
alegerea domnului Adrian Simionescu în funcția de Președinte al CA. Domnul Adrian Simionescu va îndeplini această 
funcție începând cu data de 05.10.2020 până la data de 20.08.2021, data expirării mandatului său de administrator. 

SCHIMBARE ÎN CONDUCEREA EXECUTIVĂ A ADMINISTRATORULUI 

Prin raportul curent din data de 30.09.2020, Administratorul informează investitorii Societății că, începând cu data de 
01.10.2020, prin acordul părților, încetează mandatul de Director Administrare Corporativă al doamnei Florica 
Trandafir. Conform hotărârii CA din data de 29.09.2020, până la numirea unei persoane în această funcție și autorizarea 
acesteia de către ASF, atribuțiile aferente funcției de Director Administrare Corporativă au fost preluate de către 
Directorul General.15 

AUTORIZAREA DE CĂTRE ASF A SCHIMBĂRII SEDIULUI SOCIAL AL ADMINISTRATORULUI 

Prin Autorizația nr. 14/10.02.2020, ASF a autorizat modificarea autorizației de funcționare a Administratorului, ca 
urmare a schimbării sediului social de la adresa din București, Splaiul Unirii nr. 16, sectorul 4, la adresa din București, 
Str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, sector 2, parter camerele 3, 4, 5 și etaj 2. 

4 ANALIZA ACTIVITĂȚII 

Obiectivele strategice prioritare pentru anul 2020, conform Programului de Administrare aprobat de către AGOA din 
data de 23 aprilie 2020, au fost:  

➢ Continuarea procesului de restructurare a portofoliului și administrarea eficientă a acestuia, astfel încât să fie 
asigurată o creștere sustenabilă pe termen lung.  

➢ Continuarea procesului investițional, cu accent pe investițiile în România și în acțiuni cotate.  

Principalele repere, din punct de vedere operațional și financiar, ale evoluțiilor activului / prețului acțiunii Societății, în 
perioada 2018-2020, sunt prezentate mai jos. 

 

în lei 202016 2019 2018 

Valoare activ total certificat (AT) 1.614.450.552 1.699.817.678 1.348.139.756 

Valoare activ net (VAN) 1.542.284.671 1.593.627.487 1.257.619.660 

Valoare unitară a activului net (VUAN) 1,9656 2,0310 1,5583 
Tabel nr. 4.1. Evoluția activului certificat 

Valoarea activului certificat de către Depozitar este calculată conform regulilor de evaluare17, aprobate de către 
Administrator în baza reglementărilor legale aplicabile. Societatea a raportat o valoare de activ total certificat în 
scădere cu 7,5% la 31.12.2020 comparativ cu finalul anului 2019, iar față de 31.12.2018, o creștere cu 19,8%. Valoarea 
de activ net a scăzut cu 6,8% comparând cu valoarea de la 31.12.2019, iar comparativ cu 31.12.2018 a înregistrat o 
creștere cu 22,6%. 

în lei 2020 2019 2018 

Preț închidere final perioadă 0,820 0,844 0,598 

Capitalizare bursieră (mil. lei) 643,41 662,24 482,61 

Discount la activ net (%) 58,3 58,4 61,6 
Tabel nr. 4.2. Evoluția acțiunii SIF4 

Prețul de închidere al acțiunilor Societății a scăzut cu 2,8% la finalul anului 2020 comparativ cu finalul anului 2019 și a 
înregistrat o apreciere cu 37,1%, comparând cu prețul de închidere de la data de 31.12.2018. Lichiditatea tranzacțiilor s-
a menținut la valori reduse - valoarea totală de tranzacționare a acțiunilor Societății pe parcursul anului 2020 a fost de 
81,4 milioane lei, tranzacționându-se acțiuni reprezentând 10,4% din numărul de acțiuni emise și aflate în circulație la 
data de 31.12.2020 (piața Regular, denumită în continuare “REGS”). 

 
15 prin raportul curent din data de 06.01.2021, investitorii au fost informați asupra faptului că în ședința din data de 05.01.2021, CA a 
aprobat numirea domnului Sergiu Mihailov în funcția de Director Administrare Corporativă. Domnul Sergiu Mihailov a fost autorizat 
prin autorizația ASF nr. 16 / 22.01.2021 
16 reprezintă activul calculat pentru data de 31.12.2020, certificat de către depozitar în data de 14 ianuarie 2021 
17 http://www.sifmuntenia.ro/investitii/activ-net/reguli-privind-evaluarea-activelor 
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în lei 2020 2019 2018 

Total active 1.618.525.306 1.680.216.426 1.345.677.683 

Total datorii 60.984.174 106.190.192 90.524.072 

Total capitaluri proprii 1.557.541.132 1.574.026.234 1.255.153.611 

(Pierdere) netă/ Profit net (25.856.302) 111.913.700 22.799.383 

Tabel nr. 4.3. Rezultate financiare 

La 31.12.2020, principalele elemente ale poziției financiare au înregistrat scăderi comparativ cu aceeași perioadă a 
anului precedent: activele totale au scăzut cu 3,7%, datoriile s-au diminuat cu 42,6%, iar capitalurile proprii cu 1,0%. 
Detalii se regăsesc în corpul prezentului raport și în Notele la Situațiile financiare anuale la 31.12.2020. 

ALOCAREA ACTIVELOR 

Investițiile pe care le-a efectuat Societatea s-au încadrat în cele permise de către legislația în vigoare, incidentă pieței de 
capital din România. Portofoliul Societății s-a încadrat în limitele legale aplicabile și în limitele orientative, definite prin 
portofoliul țintă al Societății, aprobat prin Programul de Administrare al SIF Muntenia pentru anul 2020. 

Grafic nr. 4.1. Portofoliul țintă, pentru anul 2020, conform Programului de Administrare 

 

 

 

Grafic nr. 4.2. Alocarea activelor din portofoliul Societății, 31 decembrie 2020 comparativ cu 31 decembrie 2019 
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Principalele subportofolii18 care compun portofoliul Societății sunt prezentate în continuare, valoric și procentual, din 

activul total certificat. 

în lei / % 2020 2019 2018 

Acțiuni listate 1.085.640.908 67,2% 1.121.947.025 66,0% 847.312.992 62,9% 

Acțiuni nelistate 188.475.352 11,7% 218.431.970 12,9% 193.558.597 14,4% 

Obligațiuni listate 86.671.386 5,4% 85.144.957 5,0% 82.557.980 6,1% 

Obligațiuni nelistate - - 6.676.271 0,4% 6.693.865 0,5% 

Disponibilități 29.228.487 1,8% 2.034.533 0,1% 733.446 0,1% 

Depozite bancare  35.566.325 2,2% 48.818.682 2,9% 29.369.735 2,2% 

Titluri de participare 181.407.447 11,2% 212.251.041 12,5% 175.856.515 13,0% 

Alte active 7.460.647 0,5% 4.513.199 0,2% 12.056.626 0,8% 

TOTAL ACTIV 1.614.450.552 100% 1.699.817.678 100% 1.348.139.756 100% 

Tabel nr. 4.4. Portofoliul SIF Muntenia (comparație valorică/procentuală) 

Gradul de lichiditate a portofoliului - (lichidități+depozite) / 
activ total - s-a înscris în limitele cerute de un management 
prudent al riscului de lichiditate. 

Menținerea gradului de lichiditate la valori reduse se 
datorează deciziei de a investi în instrumente financiare 
listate ce oferă randamente superioare dobânzilor la 
depozitele bancare oferite de instituțiile de credit din 
România. 

 

Defalcare geografică a investițiilor deținute de Societate19 

Pe parcursul anului 2020, investițiile efectuate de către Societate au fost făcute în instrumente financiare emise și 
tranzacționate în România. La 31 decembrie 2020, ponderea instrumentelor care nu se tranzacționează pe piața de 
capital din România a reprezentat 5,2% din activul net certificat al Societății (31.12.2019: 5,0%). 

ACTIV TOTAL ȘI ACTIV NET 

Valoarea lunară a activului certificat a fost publicată pe site-ul www.sifmuntenia.ro și raportată conform dispozițiilor 
legale către ASF - Sectorul Instrumentelor și Serviciilor Financiare și către BVB, nu mai târziu de 15 zile calendaristice de 
la sfârşitul lunii de raportare. 

Regulile privind modalitatea de evaluare a activelor din portofoliul Societății sunt prezentate pe site-ul acesteia, în 
secțiunea dedicată. Modificările regulilor de evaluare sunt comunicate investitorilor și ASF, conform reglementărilor în 
vigoare. 

în lei 2020 2019 2018 

Activ total certificat 1.614.450.552 1.699.817.678 1.348.139.756 

Total datorii 72.165.881 106.190.192 90.520.096 

Activ net  1.542.284.671 1.593.627.487 1.257.627.660 

Valoarea unitară a activului net 1,9656 2,0310 1,5583 

    

 
18 situația detaliată a investițiilor SIF Muntenia la 31 decembrie 2020, întocmită în conformitate cu anexa 17 din Regulamentul 
nr.15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a 
depozitarilor, este anexată prezentului raport 
19 conform art. 3 alin. (3) lit. (d) și art. 24 din Directiva nr. 2011/61/UE privind administratorii fondurilor de investiții alternative și de 
modificare a Directivelor 2003/41/CE și 2009/65/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și (UE) nr. 1095/2010 și anexa IV din 
Regulamentul nr. 231/2012 de completare a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește 
derogările, condițiile generale de operare, depozitarii, efectul de levier, transparența și supravegherea 
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în lei 2020 2019 2018 

curs euro BCE20 4,8683 4,7830 4,6635 

Activ total certificat exprimat în euro 331.625.116 355.387.347 289.083.254 

Activ net exprimat în euro 316.801.485 333.185.759 269.672.920 

Tabel nr. 4.5. Total activ și activ net (comparație valorică) 

Graficul de mai jos prezintă evoluția activului net în perioada ianuarie 2018 - decembrie 2020.  

Grafic nr. 4.3. Evoluție VAN în perioada ianuarie 2018– decembrie 2020 (în milioane lei) 

 

4.1 SUBPORTOFOLIUL ACȚIUNI 

Participațiile în acțiuni, în principal cele în acțiuni listate pe piețe reglementate și sisteme alternative de tranzacționare, 
au constituit cele mai importante surse de venit pentru Societate, iar valoarea totală a acestora a reprezentat 78,92% 
din total activ certificat al Societății. 

Administrarea acestui subportofoliu a urmărit realizarea obiectivelor prezentate în Programul de Administrare aprobat 
pentru anul 2020. 

În tabelul de mai jos este prezentată evoluția subportofoliului acțiuni, pe o perioada de 3 ani de la data raportului. 

 
2020 2019 2018 2020/2019 2020/2018 

în lei 
   

valoric21 % valoric22 % 

Acțiuni listate 1.085.640.908 1.121.947.025 847.312.992 -36,3 -3,2% 238,3 28,1% 

         listate BVB 831.842.621 855.305.528 647.312.413 -23,5 -2,7% 184,5 28,5% 

         listate ATS 253.798.287 266.641.497 200.000.579 -12,8 -4,8% 53,8 26,9% 

Acțiuni nelistate 188.475.352 218.431.970 193.558.597 -30,0 -13,7% -5,1 -2,6% 

TOTAL 1.274.116.260 1.340.378.995 1.040.871.589 -66,3 -4,9% 233,2 22,4% 
Tabel nr. 4.6. Evoluția valorii subportofoliului acțiuni pe componentele sale principale  

Comparând sfârșitul anului 2020 cu finalul anului 2019, evoluția subportofoliului acțiuni a fost următoarea: 

• Valoarea acțiunilor listate a înregistrat o scădere cu 3,2%, fapt cauzat, în principal, de scăderea prețurilor acțiunilor 
listate din portofoliu23. 

• Valoarea acțiunilor nelistate a scăzut cu 13,7%, scăderea fiind cauzată, în principal, de rezultatele raportate de 
societăți pentru finalul semestrului I 2020. 

  

 
20 conform ESMA Guidelines on reporting obligations under Articles3(3)(d) and 24(1), (2) and (4) of the AIFMD, chapter XII, para. 59 
21,22 valorile sunt prezentate în milioane lei 
 

23 tendințele de scădere ale piețelor de capital sunt cauzate,  în principal, de situația economică actuală 
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TRANZACȚII ȘI ALTE EVENIMENTE ÎN SUBPORTOFOLIUL ACȚIUNI  

Pe parcursul anului 2020 au fost înregistrate următoarele operațiuni privind subportofoliul acțiuni: 

• au fost cumpărate acțiuni listate în valoare totală de 10,83 milioane lei (în principal Biofarm S.A., Banca Transilvania 
S.A. și OMV Petrom S.A.); 

• au fost cumpărate un număr de 159.552 acțiuni la Fondul Român de Garantare a Creditelor pentru Întreprinzătorii 
Privați - IFN S.A., la un preț de 0,2170 lei / acțiune (pachet obținut prin licitație, cu strigare, ca urmare a intrării în 
faliment a acționarului ce deținea pachetul mai sus menționat)24; 

• au fost cumpărate 907.145 acțiuni emise de către Voluthema Property Developer S.A. la un preț de 7,9592 
lei/acțiune25; 

• au fost vândute acțiuni listate în valoare de 7,98 milioane lei (BRD - Groupe Societe Generale S.A., OMV Petrom 
S.A., Spit Bucovina S.A26); 

• au fost vândute pachetele de acțiuni deținute la societățile Geomin S.A., Semrom Transilvania S.A. și Salsi S.A., 
pentru o valoare totală de 0,72 milioane lei. Aceste exit-uri respectă direcțiile de acțiune în administrarea 
subportofoliului de acțiuni, menționate în Programul de Administrare al Societății pentru anul 2020, respectiv 
continuarea reducerii gradului de atomizare al portofoliului coroborată cu vânzarea accelerată a participațiilor 
foarte mici și / sau care nu oferă dividende și reducerea numărului și ponderii societăților cu caracter rezidual și 
care nu au potențial de creștere; 

• s-au înregistrat majorările de capital social ale societăților Teraplast Bistrița S.A. și Banca Transilvania S.A., cu titlu 
gratuit, realizate prin mărirea numărului de acțiuni, majorări la care Societatea a primit un număr de 1.251.843 
acțiuni gratuite la Teraplast Bistrița S.A., respectiv 13.826.142 acțiuni gratuite la Banca Transilvania S.A.; 

• s-a finalizat retragerea din societatea Pavcom S.A., pentru suma totală de 3,53 milioane lei. Societatea a formulat 
cerere de înscriere la masa credală a societății Pavcom S.A., ca urmare a adoptării hotărârii AGEA nr. 3/17.08.2015, 
conform căreia s-a modificat forma juridică a societății (din societate pe acțiuni în societate cu răspundere 
limitată); 

• a fost radiată societatea Agrozootehnica S.A. Puchenii Mari; 

• au fost încasate dividende în sumă de 46,23 milioane lei. 

Conform strategiilor de exit menționate în Programul de administrare a Societății pentru anul 2020, Administratorul a 
continuat activitatea de restructurare a portofoliului prin vânzarea participațiilor la care Societatea deține cote sub 
49%, cu pierderi contabile, care nu au distribuit dividende în ultimii ani sau care nu au o politică transparentă de 
comunicare cu acționarii minoritari. Astfel, la finalul anului 2020, Societatea avea în portofoliu un număr de 125 
societăți față de 131 societăți la finalul anului 2019. 

STRUCTURĂ PE SECTOARE DE ACTIVITATE 

Grafic nr. 4.4. Principalele sectoare de activitate –acțiuni (125 societăți în subportofoliul acțiuni) 

 

După cum se observă în graficul alăturat, acțiunile din 
categoria financiar-bancar dețin cea mai mare 
pondere în subportofoliul acțiuni al Societății. 

 

 

 

 

 

Ponderile prezentate în cadrul graficului alăturat reprezintă ponderi 
în total subportofoliu acțiuni 

 
24prin această achiziție au fost respectate direcțiile de acțiune prezentate în Programul de Administrare, respectiv creșterea 
participațiilor în sectoare economice performante (financiar-bancar) și continuarea reducerii gradului de atomizare al portofoliului 
25 prin această achiziție deținerea Societății în Voluthema Property Develover S.A. s-a majorat la 99,97% din capitalul social. Au fost 
respectate direcțiile de acțiune prezentate în Programul de administrare, respectiv creșterea participațiilor în sectoare economice 
performante, gestionarea prioritară a expunerilor mari 
26 vânzarea întregului pachet de acțiuni SPTU se încadrează în obiectivele strategice prioritare pentru anul 2020, respectiv 
continuarea procesului de restructurare a portofoliului și administrarea eficientă a acestuia 



Raport anual al SIF Muntenia S.A. pentru exercițiul financiar 2020 

 

11 

TOP 10 PARTICIPAȚII DIN SUBPORTOFOLIUL ACȚIUNI AL SOCIETĂȚII  

La 31 decembrie 2020, primele 10 participații, cu o valoare totală de 944,19 milioane lei, reprezintă 58,48% din activul 
total certificat al Societății (31 decembrie 2019: 992,94 milioane lei, 58,41%). 

 I II III IV V 

 1. Banca Transilvania S.A. Financiar-bancar  342,20   21,20   2,65  

 2. Biofarm S.A. Industria farmaceutică  217,52   13,47   51,58  

 3. BRD - Groupe Societe Generale Financiar-bancar  81,75   5,06   0,79  

 4. Romaero S.A. București 
Fabricarea de aeronave și nave 
spațiale 

 69,11   4,28   23,24  

 5. SIF Banat-Crișana Alte intermedieri financiare  56,65   3,51   4,98  

 6. CI-CO S.A. Imobiliar, închirieri  45,33   2,81   97,34  

 7. Firos S.A 
Industria materialelor de 
construcții 

 37,35   2,31   99,69  

 8. S.N.G.N. Romgaz-S.A. Mediaș Energie-utilități  32,67   2,02   0,30  

 9 SIF Oltenia Alte intermedieri financiare  31,32   1,94   3,33  

10. Muntenia Medical Competences S.A. Furnizori de servicii medicale  30,29   1,88   99,76  

 TOTAL  944,19 58,48  

Tabel nr. 4.7. Top 10 participații în acțiuni la 31.12.2020 
Legendă  
I- Denumire IV- % în activul total al Societății 
II- Domeniul de activitate V- % din capitalul social al entității deținut de Societății 
III- Valoare participație, în milioane lei, certificată de către Depozitar  

În continuare, prezentăm rezultatele financiare preliminare ale anului 2020 la societățile care au obligația întocmirii 
acestora, iar pentru cele ce nu au această obligație, prezentăm rezultatele financiare obținute în primul semestru al 
anului 2020. 

1. Banca Transilvania27 (BT) 

în milioane lei (individual) 2020 preliminar 2019 2018 

Total active 103.355 87.438 74.119 
Venituri nete din dobânzi 2.580 2.685 2.490 
Venituri nete din speze și comisioane 656 713 683 
Profit net 1.197 1.621 1.219 
NPL (non-performing loans) 3,46% 4,36% 4,97% 
Gradul de acoperire cu provizioane totale a expunerilor 
neperformante 

133,0% 128,0% 133,2% 

Tabel nr. 4.8. Rezultate financiare Banca Transilvania (comparație valorică) 

La nivel de Grup, profitul net consolidat al BT este de 1.476,15 milioane lei (din care cel al Băncii este de 1.197,31 
milioane lei) în scădere cu 20,12% față de decembrie 2019. Profitul operațional al Băncii a crescut cu 1,08% față de cel 
înregistrat la finalul anului precedent, pe fondul scăderii cheltuielilor operaționale cu 6,17%. Profitul net s-a diminuat cu 
26,12%, în principal, din cauza creșterii cheltuielilor nete cu ajustările pentru active, provizioane pentru alte riscuri și 
angajamente de creditare cu 220,31%, comparativ cu cel înregistrat la finalul anului 2019. 

Valoarea totală a activelor Băncii, la finalul anului 2020, a fost de 103.354 milioane lei, în creștere cu 18,20% față de 
valoarea activelor înregistrată la 31.12.2019. Datoriile totale ale Băncii au fost în valoare de 93.832 milioane lei la data 
de 31.12.2020, cu 18,86% peste nivelul celor înregistrate la finalul anului precedent, pe fondul creșterii depozitelor de 
la clienți cu 18,75%. Capitalurile proprii ale Băncii au crescut cu 12,08% la 31.12.2020, ajungând la 9.523 milioane lei, 
consolidând capitalizarea robustă a BT. 

Raportul cost/venit se păstrează la un nivel confortabil de 45,3%. Solvabilitatea BT, fără profitul anului 2020, este de 
19,94%, iar cu profit inclus este de 22,23%. 

Societatea a încasat în anul 2020 dividende în sumă totală de 14,99 milioane lei, pentru acțiunile deținute în portofoliu 
la data de 5 octombrie 2020, data de înregistrare. (2019: 20,60 milioane lei). 

 
27,28 datele sunt preluate din raportările și informațiile publicate pe BVB 
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2. Biofarm S.A. București28  

în milioane lei 2020 preliminar 2019 2018 

Total active 372,67 346,62 285,46 

Total datorii 80,84 89,39 60,04 

Venituri din vânzări 218,09 202,76 184,38 

Profit net 54,55 50,88 38,42 

Tabel nr. 4.9. Rezultate financiare Biofarm S.A. (comparație valorică) 

Biofarm S.A. activează, cu precădere, pe piața de OTC (medicamente eliberate fără prescripție medicală) și suplimente 
alimentare (cota de piață în România este de 6%), iar în unități (total medicamente produse) Biofarm S.A. ocupă locul 2, 
cu o cotă de piață de 8% în România. 

Distribuția vânzărilor produselor Biofarm se face, în cea mai mare parte, către segmentul de retail, reprezentând 98% 
din totalul vânzărilor, atât în volum, cât și în valoare. 

Conform raportului administratorilor Biofarm S.A. aferent trimestrului III 2020 ponderea veniturilor generate de cele 
trei categorii de produse fabricate de Biofarm (suplimente alimentare, medicamente eliberate fără prescripție medicală 
și medicamente eliberate cu prescripție medicală), în cifra de afaceri, este următoarea: medicamentele eliberate fără 
prescripție medicală (OTC) 57.5%, suplimentele alimentare (SN) 40%, iar ponderea medicamentelor eliberate pe bază 
de prescripție medicală (RX) este de 2.5% din portofoliul companiei. 

Conform rezultatelor financiare preliminare la 31.12.2020, neauditate, veniturile din vânzări în anul 2020 sunt în suma 
de 218,088 milioane lei, cu 7,56% mai mari decât cele înregistrate în cursul anului 2019. 

Profitul net aferent exercițiului financiar încheiat la 31.12.2020, în valoare de 54,55 milioane lei, este cu 7,20% mai 
mare decât cel aferent anului 2019, în principal, datorită creșterii veniturilor din vânzări. 

Societatea a încasat de la Biofarm S.A., în anul 2020, dividende în suma de 15,74 milioane lei (dividende 2019: 5,02 
milioane lei). 

Evenimente importante: 

- Conform raportului29 publicat pe BVB în data de 17.07.2020, Biofarm S.A. informează investitorii despre 
extinderea obiectului de activitate ale punctului de lucru din București, str. Gura Badicului nr 202-232;  

- Prin raportul curent din data de 18.09.202030, Biofarm S.A informează investitorii cu privire la faptul că începând 
cu data de 18.09.2020, Consiliul de Administrație a decis cooptarea domnului Nicușor Marian Buică ca administrator 
provizoriu, până la data desfășurării ședinței Adunării Generale a Acționarilor, în cadrul căreia se va alege 
administratorul permanent. 

3. BRD – Groupe Societe Generale31 (BRD) 

în milioane lei (individual) 2020 preliminar 2019 2018 

Total active 61.635 55.853 54.089 
Venituri nete din dobânzi 1.957 2.024 1.869 
Venituri nete din speze și comisioane 674 767 759 
Profit net 952 1.529 1.546 
NPL (non-performing loans) 3,0% 3,1% 4,6% 
Gradul de acoperire cu provizioane totale a expunerilor 
neperformante 

75,8% 74,0% 74,2% 

Tabel nr. 4.10. Rezultate financiare BRD-Groupe Societe Generale (comparație valorică) 

Activele totale ale Băncii au crescut cu 10,35% la 31.12.2020 comparativ cu finalul anului 2019, iar capitalurile proprii 
ale Băncii au crescut cu 19,97% an/an, respectiv de la 7.895 milioane lei la 9.472 milioane lei. Datoriile totale ale Băncii 
s-au majorat cu 8,77% la finalul anului 2020 comparativ cu valoarea înregistrată la 31.12.2019, pe fondul creșterii 
depozitelor clientelei. 

 
28  

29 https://www.bvb.ro/infocont/infocont20/BIO_20200717182722_2020-07-17-Raport-Curent.pdf 
30 https://www.bvb.ro/infocont/infocont20/BIO_20200918133347_2020-09-18-Raport-curent.pdf 
31 datele sunt preluate din raportările și informațiile publicate pe BVB 
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Conform rezultatelor financiare preliminare la 31.12.2020, neauditate, profitul net individual este cu 37,75% mai mic 
decât cel înregistrat la 31.12.2019, în principal, ca urmare a unei cheltuieli nete cu provizioanele de 313 milioane lei, 
față de o eliberare netă de provizion de 224 milioane lei în anul 2019. 

Conform datelor prezentate de BRD32, indicatorul cost/venit a rămas stabil la 51,4% (46,8% în anul 2019). Poziția de 
capital a BRD a rămas robustă în anul 2020. Rata de solvabilitate a fost de 30,3% la finalul lunii decembrie 2020. 

Consiliul de Administrație al BRD a decis propunerea unui nivel al dividendului brut/acțiune de 0,0749 lei/acțiune, sub 
rezerva aprobării acestuia în cadrul AGOA din data de 22 aprilie 2021.  

SIF Muntenia SA nu a încasat în anul 2020 dividende de la BRD ca urmare a hotărârii AGOA din data de 23 aprilie 2020, 
respectiv de consolidare a fondurilor proprii, prin includerea întregului profit net realizat pentru exercițiul financiar 
2019, în valoare de 1.528.523.000 lei, în rezultatul reportat al Băncii (dividende 2019: 8,54 milioane lei). 

4. Romaero S.A. București33 

în milioane lei Semestrul I 2020 2019 2018 

Total active 909,35 903,09 888,31 

Venituri din exploatare 54,41 116,77 112,96 

Rezultat din exploatare (20,60) (42,38) (26,14) 

Rezultatul net al exercitiului (24,13) (51,36) (35,31) 

Tabel nr. 4.11. Rezultate financiare Romaero S.A. (comparație valorică) 

În semestrul I 2020 Romaero S.A. a înregistrat un rezultat net negativ în valoare de de 24,13 milioane lei, cu 33,2% mai 
mult decât pierderea bugetată, conform datelor prezentate de societate în raportul administratorilor la 30.06.2020. 

Evenimente importante: 

- AGOA Romaero S.A. din data de 03.08.2020 a aprobat Planul de restructurare a obligațiilor bugetare ale societății, 
întocmit de expertul independent CITR, în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 6/31.07.2019 privind instituirea 
unor facilități fiscale. În acest plan de restructurare se menționează următoarele: 
- Consiliul de Administrație și conducerea executivă se asigură să depună solicitarea de restructurare în termenul 
prevăzut în actul normativ și să îndeplinescă toate condițiile necesare prevăzute în acest act normativ; 
- Consiliul de Administrație are obligația informării acționarilor asupra rapoartelor periodice întocmite de expertul 
independent privind stadiul implementării măsurilor de restructurare; 
- Valorificarea fiecărui activ prevăzut în Plan, precum și condițiile valorificării, vor fi supuse aprobarii AGA, potrivit 
legislației în vigoare și vor trebui însoțite de note de fundamentare în care vor fi indicate clar destinația sumelor, 
precum și o proiecție clară a bugetului de venituri și cheltuieli și proiecții de flux de numerar, ulterior valorificării 
activelor. 
- Conform hotărârii AGEA din data de 30.10.2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 4341/10.12.2020, nu a fost 
aprobată majorarea capitalului social al Romaero S.A. cu valoarea investiției finanțate în anul 2019 de la bugetul de stat, 
prin bugetul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, într-o singură etapă, fără primă de emisiune, prin 
subscrierea în cadrul unei oferte publice, cu acordarea dreptului de preferință, cu o sumă de până la 7.651.138,50 lei 
până la nivelul maxim de 25.020.080 lei, fiind justificată de obligația Romaero S.A. de a respecta prevederile art. 13 din 
Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare. 

5. SIF Banat Crișana34  

în milioane lei 2020 preliminar 2019 2018 

Total active 2.883,77 2.926,68 2.452,94 

Venituri din dividende 85,78 115,09 110,22 

Câștig / (pierdere) din investiții 27,82 75,95 (16,05) 

Profit net 92,12 159,49 77,19 

Tabel nr. 4.12. Rezultate financiare SIF Banat-Crișana (comparație valorică) 

 
32https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/BRD-Rezultate-financiare-preliminare-31-Decembrie-
2020/F71E4 
33 datele sunt preluate din raportările și informațiile publicate pe BVB 
34 datele sunt preluate din raportările și informațiile publicate pe BVB 
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Conform rezultatelor preliminare comunicate acționarilor, veniturile din dividende realizate la nivelul anului 2020 sunt 
mai mici cu 25,47% față de nivelul realizat în anul 2019, pe fondul pandemiei de COVID-19. 

În anul 2020, câștigul din investiții a fost mai mic cu 63,38% comparativ cu valoarea realizată în cursul anului 2019, în 
principal, ca urmare a recunoașterii în venituri a rezultatelor evaluării activelor financiare la valoare justă prin contul de 
profit sau pierdere. 

La sfarsitul exercițiului financiar 2020, SIF Banat-Crișana a înregistrat un profit net de 92,12 milioane lei, mai mic cu 
42,24% față de profitul anului 2019. 

Evenimente importante: 

- Prin Autorizația ASF nr. 54/16.04.2020 s-a autorizat modificarea art. 3 Capitalul social și acțiunile din Actul 
constitutiv al societății, în conformitate cu Hotărârea AGEA nr. 3/10.03.2020, respectiv s-a eliminat paragraful referitor 
la pragul de deținere de 5% din capitalul social; 
- Acționarii au aprobat, în ședința AGEA din data de 27.04.2020, derularea unui program de răscumparare (Program 
1) a unui număr de maxim 15 milioane de acțiuni proprii, la un preț ce variază între 0,1 lei/acțiune (preț minim) și 
4,9665 lei/acțiune (pret maxim). Durata programului a fost stabilită la maximum 18 luni de la data publicării în 
Monitorul Oficial al României; 
- În conformitate cu Hotărârea AGEA nr. 1 din data de 27.04.2020, capitalul social al SIF Banat-Crișana s-a redus de 
la 51.746.072,4 lei la 51.542.236,3 lei, ca urmare a anulării unui număr de 2.038.361 acțiuni proprii dobândite de 
societate în cadrul programelor de răscumparare a acțiunilor proprii;  
- În data de 23.07.2020 SIF Banat-Crișana a depus la ASF documentația în vederea autorizării ca Fond de Investiții 
Alternative de tip închis, diversificat, destinat investitorilor de retail, în conformitate cu prevederile Legii nr. 243/2019 
privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea si completarea unor acte normative; 
- Prin comunicatul35 transmis la BVB în data de 07.09.2020, acționarii au fost informați despre achiziționarea 
pachetului de acțiuni reprezentând 99,92% din capitalul social al societății DOOSAN IMGB S.A.; 
- În cadrul ședinței AGEA din data de 02.11.2020 s-a aprobat revocarea Hotărârii AGEA din data de 27.04.2020, prin 
care s-a aprobat derularea unui program de răscumparare acțiuni proprii (Program 1). Totodata, s-a aprobat demararea 
unui nou program de răscumparare a unui număr de 15 milioane de acțiuni proprii (Program 3). Prețul de răscumparare 
va fi între 0,1 lei/acțiune și 5,1020 lei/acțiune, iar durata programului va fi de maximum 12 luni de la data publicării în 
Monitorul Oficial al României; 

6. CI-CO S.A. București36 

în milioane lei Semestrul I 2020 2019 2018 

Total active 52,12 55,29 53,99 

Cifra de afaceri 5,03 11,15 10,22 

EBITDA 1,41 4,98 3,86 

Marja EBITDA 28,11% 44,70% 37,79% 

Profit net 0,88 3,76 1,85 

Tabel nr. 4.13. Rezultate financiare Ci-CO S.A. (comparație valorică) 

Activitatea operațională a companiei a fost influențată, în cursul anului 2020, de pandemia de COVID 19, aplicarea 
măsurilor de distanțare socială având un impact negativ asupra veniturilor din chirii și prestări servicii, conducând la 
efectuarea unor cheltuieli suplimentare pentru dezinfectarea spațiilor și implementarea măsurilor de prevenire a 
infectărilor cu virusul SARS-CoV2. 

Veniturile operaționale înregistrate în primul semestru al anului 2020 au fost în valoare de 5,25 milioane lei, 
reprezentand 47,80% din nivelul bugetat pentru anul 2020 (11,25 milioane lei). 

Compania a încheiat semestrul I 2020 cu un profit net în sumă de 0,88 milioane lei, reprezentând 52,72% din valoarea 
estimată pentru anul 2020. 

În cursul primului semestru al anului 2020 s-au recepționat lucrări de investiții în valoare de 1,95 milioane lei, 
reprezentând lucrări de modernizare, reparații și întreținere clădire Halele Centrale Obor.  

În anul 2020 Societatea a încasat suma de 3,42 milioane lei ca dividend cuvenit din profitul net aferent anului 2019 
(2019: 1,68 milioane lei). 

 
35 https://www.bvb.ro/infocont/infocont20/SIF1_20200907084438_2020-09-07-RC-Tranzactie-Doosan.pdf 
36 datele sunt preluate din raportările și informațiile publicate pe BVB, calcule SAI Muntenia Invest SA 
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7. Firos S.A. București37 

în milioane lei Semestrul I 2020 2019 2018 

Total active 74,4 67,6 64,3 
Cifra de afaceri 28,2 60,6 64,8 
EBITDA 3,9 6,9 5,8 
Marja EBITDA 14,0% 11,4% 8,9% 
Profit net 2,38 4,82 3,22 

Tabel nr. 4.14. Rezultate financiare Firos S.A. (comparație valorică) 

Cifra de afaceri înregistrată în cursul semestrului I 2020 a scăzut cu 4% comparativ cu aceeaşi perioada a anului 
precedent. Variaţia cifrei de afaceri se explică prin creşterea cu 12% (2,9 milioane lei) a veniturilor din producţia 
vândută și scăderea cu 75% a veniturilor din vânzarea mărfurilor (4,1 milioane lei). Veniturile din producţia vândută au 
crescut cu 12%, de la 24 milioane lei în cursul semestrului I 2019 la 26,9 milioane lei în cursul semestrului I 2020. Pentru 
prima jumătate a anului 2020 societatea avea planificat să producă și să vândă 56.000 mc polistiren celular expandat, 
realizatul fiind de 60,144 mc. Referitor la mortare și adezivi, societatea avea bugetat să producă și să vândă 43.000 tone 
și a produs 50.000 tone. 

Profitul net realizat în semestrul I 2020 este cu 21,5% mai mare decât cel realizat în aceeași perioadă a anului 
precedent. 

În anul 2020 Societatea a încasat de la Firos S.A. dividende nete în valoare de 1,4 milioane lei (2019: 1,4 milioane lei). 

8. SNGN Romgaz S.A. Mediaș38  

în milioane lei (consolidat) 2020 preliminar 2019 2018 

Total active 9.261,2 8.253,2 9.134,9 

Cifra de afaceri 4.074,9 5.080,5 5.004,2 

EBITDA 1.862,7 2.595,3 2.240,0 

Marja EBITDA 45,71% 51,08% 44,76% 

Profit net 1.254,6 1.089,6 1.366,2 

Tabel nr. 4.15. Rezultate financiare SNGN Romgaz (comparație valorică) 

Conform raportului anual consolidat preliminar privind activitatea Grupului SNGN ROMGAZ S.A. pentru anul 2020, 
producția de gaze naturale a fost de 4.519,7 milioane mc, cu 757,2 milioane mc mai mică decât producția realizată în 
anul anterior (-14.35%), pe fondul pandemiei de COVID-19, dar cu 4,7% mai mare decât producția bugetată. Cantitatea 
de gaze injectată în depozite în anul 2020, comparativ cu anul 2019, a scăzut cu 57,4%, în timp ce cantitatea extrasă a 
crescut cu 42,8%. Producția de energie electrică a crescut, în anul 2020 față de anul precedent, cu 58,9%. 

Scăderea cifrei de afaceri realizată în anul 2020, de 19,79% comparativ cu anul anterior, este cauzată, în principal, de 
diminuarea cu 24,48% a veniturilor din vânzarea de gaze naturale (pe fondul scăderii cu 10,1% a cantității vândute de 
gaze naturale), în timp ce veniturile din servicii de înmagazinare s-au majorat cu 13,32%, iar veniturile din vânzarea de 
energie electrică au crescut cu 29,9%. 

Comparativ cu anul precedent, Grupul a înregistrat economii în ceea ce privește cheltuielile cu redevența petrolieră 
(42,59%), pe fondul diminuării prețului de referință utilizat în calculul acesteia, precum și în ceea ce privește impozitul 
asupra veniturilor suplimentare (-42.12%), ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale, pe 
fondul reducerii prețului de vânzare al gazelor naturale, dar și a cantităților vândute. De asemenea, cheltuielile cu 
amortizarea și deprecierea s-au redus semnificativ (-64,86%), în special, ca urmare a reducerii pierderilor nete din 
deprecierea activelor imobilizate (-96,54%). Spre deosebire de anul 2019, când Grupul a înregistrat o pierdere netă din 
ajustările cu deprecierea creanțelor, de 81,2 milioane lei, în anul 2020 a fost înregistrat un câștig net din ajustările cu 
deprecierea creanțelor de 17,6 milioane lei. Cheltuielile de explorare s-au majorat cu 533,34%, în timp ce cheltuielile cu 
personalul au crescut cu 14,45%. 

Profitul net preliminat pentru anul 2020 este de 1,25 miliarde lei, în creștere cu 15,14% față de profitul net realizat în 
2019.  

 
37 datele sunt preluate din raportările și informațiile transmise de societate 
38 datele sunt preluate din raportările și informațiile publicate pe BVB 
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Valoarea investițiilor realizate a fost de 637,25 milioane lei și reprezintă 71,19% din valoarea bugetata pentru anul 
2020.  

În anul 2020 Societatea a încasat dividende nete în suma de 1,78 milioane lei. (2019: 4,87 milioane lei).  

9. SIF Oltenia39  

în milioane lei 2020 preliminar 2019 2018 

Total active 2.061,08 2.389,47 1.982,61 

Venituri brute din dividende 70,95 125,31 90,62 

Câștig / (pierdere) din investiții 0,05 6,45 (1,04) 

Profit net 52,23 124,13 96,26 

Tabel nr. 4.16. Rezultate financiare SIF Oltenia (comparație valorică) 

Conform rezultatelor financiare preliminare, SIF Oltenia S.A. a raportat pentru anul 2020 venituri brute din dividende în 
sumă de 70,95 milioane lei, în scădere cu 43,4% comparativ cu veniturile înregistrate în anul 2019, în principal, din 
cauza mediului economic actual. Profitul net aferent anului 2020 este în valoare de 52,23 milioane lei, cu 57,9% mai mic 
față de valoarea înregistrată în anul 2019 și mai mare cu 189,77% față valoarea bugetată (BVC 2020: 27,52 milioane lei). 

Societatea a încasat în anul 2020 dividende nete în sumă de 1,65 milioane lei (2019: 2,48 milioane lei). 

Evenimente importante: 

În perioada 16.01.2020 – 30.01.2020 s-a derulat un program de răscumpărare acțiuni proprii, în conformitate cu 
Hotărârea AGEA nr. 3 din data de 18.11.2019. În urma derulării ofertei au fost achiziționate 38.393.986 acțiuni la prețul 
de 2,75 lei/acțiune. Acțiunile răscumpărate au fost anulate, în conformitate cu Hotărârea AGEA din data de 25.03.2020. 

A fost convocată AGOA, în data de 28.04.2020, care a avut pe ordinea de zi, printre altele, aprobarea situațiilor 
financiare individuale și consolidate ale anului 2019, aprobarea repartizării profitului aferent anului 2019 și stabilirea 
datei plății acestuia, descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al 
anului 2019, Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 și Strategia pentru anul 2020.  

În acest context, s-au derulat două ședinte AGOA, în cadrul cărora au fost luat hotărâri contradictorii, respectiv: 

- actionarii agreați de conducerea SIF Oltenia au participat la ședința condusă de Președintele CA Tudor Ciurezu și 
au aprobat toate punctele de pe ordinea de zi; 
- acționarii care au fost împiedicați fizic să participe la ședința condusă de Președintele CA din diverse motive (au 
votat prin corespondență, numărul participanților în sală a fost limitat pentru a se menține condițiile păstrării distanțării 
sociale), au ținut o sedinta AGOA în altă locație și au respins toate punctele de pe ordinea de zi, solicitând totodată 
atragerea răspunderii unor membri ai Consiliului de Administrație, pentru nerespectarea  drepturilor acționarilor și 
constatarea încetării de drept a mandatelor acestora, inclusiv a mandatului de Director General deținut de Tudor 
Ciurezu. Toate hotărârile AGOA din data de 28.04.2020 au fost atacate de părțile implicate. 

Prin Hotărârea AGEA din data de 14.07.2020 s-a aprobat modificarea Actului constitutiv al SIF Oltenia S.A., în vederea 
corelării cu prevederile Legii nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru 
modificarea și completarea unor acte normative. 

În conformitate cu Hotărârea AGEA din data de 25.03.2020, în perioada 22.07.2020 – 04.08.2020, s-a derulat o ofertă 
publică de cumpărare acțiuni SIF Oltenia, cu scopul reducerii capitalului social. În cadrul acestei ofertei s-au achiziționat 
un număr de 22.149.143 acțiuni proprii, reprezentând 3,95% din capitalul social, la pretul de 2,75 lei/acțiune. 

În data de 12.10.2020 a avut loc AGOA, în cadrul căreia s-au hotărât următoarele: 

- revocarea hotărârilor nr. 3, 4, 5, 6, 7 și 8 ale AGOA din data de 28.04.2020, prezidată de Tudor Ciurezu în calitate 
de Președinte CA; 
- revocarea hotărârilor nr. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 și 12 ale AGOA din data de 28.04.2020, prezidată de Cristian Bușu 
în calitate de Vicepreședinte CA; 
- respingerea situațiilor financiare individuale și consolidate ale anului 2019, repartizării profitului aferent anului 
2019 și stabilirea datei plății dividendelor, descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în 
exercițiul financiar al anului 2019, Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2020 și Strategiei pentru anul 2020; 

 
39 datele sunt preluate din raportările și informațiile publicate pe BVB 
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- aprobarea revocării administratorilor Tudor Ciurezu, Anina Radu, Carmen Popa și Nicolae Stoian și încetării 
mandatului de Director General deținut de Președintele Consiliului de Administrație.  

Prin autorizatia ASF nr. 191/03.12.2020 au fost autorizați ca membri ai Consiliului de Administrație un număr de patru 
administratori aleși în ședința AGOA din data de 29.10.2020. Astfel, componența Consiliului de Administrație al SIF 
Oltenia, conform autorizației anterior menționată, este: Cioacă Sorin Iulian, Trifu Mihai, Andrici Adrian, Matei Codrin. 

Prin autorizatia ASF nr. 192/16.12.2020 a fost autorizată componența conducerii executive a SIF Oltenia SA. 

Acționarii au aprobat în ședința AGEA din data de 29.10.2020 reducerea capitalului social de la 52.214.914,3 lei la 
valoarea de 50.000.000 lei, prin anularea unui număr de 22.149.143 acțiuni proprii dobândite de societate în urma 
derulării programului de răscumpărare acțiuni proprii desfășurat în perioada 22.07.2020 – 04.08.2020. 

10. Muntenia Medical Competences40 

în milioane lei Semestrul I 2020 2019 2018 

Total active 26,66 26,73 27,20 

Cifra de afaceri 8,31 18,92 18,08 

EBITDA 0,81 1,85 2,67 

Marja EBITDA 9,8% 9,8% 14,8% 

Profit net 0.004 0,306 0,787 
Tabel nr. 4.17. Rezultate financiare Muntenia Medical Competences S.A. (comparație valorică) 

Muntenia Medical Competences S.A. este o societate nelistată care administrează spitalul Muntenia Hospital. Din anul 
2014 spitalul oferă pacienților servicii complete și integrate, de la consultații și recoltări de analize până la explorări 
radiologice complexe și internări. Spitalul oferă o serie de tratamente medicale, intervenții chirurgicale, servicii de 
spitalizare de o zi și continuă, decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, în limitele plafonului contractat. 

În contextul declarării pandemiei de COVID-19, conducerea executivă a societății a luat o serie de măsuri, în vederea 
contracarării impactului economic nefavorabil asupra rezultatelor: trimiterea în șomaj tehnic a unor salariați (în lunile 
aprilie și mai), renegocierea condițiilor de acordare a serviciilor medicale, reorganizarea activității, în vederea 
respectării tuturor reglementărilor în vigoare, precum și concedierea unor salariați, în vederea menținerii sub control a 
cheltuielilor salariale, raportat la veniturile încasate. 

Analizat structural, pe departamente, nivelul de realizare a veniturilor față de valorile bugetate pentru semestrul I 2020 
este de 85,9%, după cum urmează: ambulatoriu (82,7%), imagistică (77,5%), laborator (88,4%), recuperare (68,6%), 
spitalizare continuă (104,6%) și spitalizare zi (98,7%). 

Principalii indicatori în semestrul I 2020 au înregistrat modificări semnificative cauzate de pandemia de coronavirus. 
Astfel, cifra de afaceri a societății a înregistrat o scădere cu 11,83% comparativ cu cea înregistrată pe parcursul 
semestrul I 2019. Rezultatul înregistrat în semestrul I al anului 2020 este de 4 mii lei (față de profitul net înregistrat în 
semestrul I 2019, de 160 mii lei). 

4.2 FILIALE 

Având în vedere semnificațiile prezentate în Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare şi operațiuni 

de piață, cu privire la noţiunile de "grup"41, "societate-mamă"42 şi "filiale"43, informăm că Societatea deţine în 

portofoliu, la 31.12.2020, participaţii reprezentând 50% şi peste 50% din capitalul social al unor emitenţi, la un număr 

de 15 societăţi, toate fiind operaționale. 

Filialele sunt monitorizate analitic, urmărindu-se constant creșterea valorii juste a acestora prin luarea de măsuri 
imediate, mai ales în cazul neîndeplinirii indicatorilor din bugetele de venituri și cheltuieli aprobate de AGA entităților. 
Se urmărește constant evoluția filialelor, atât din punct de vedere al rezultatului, cât și a poziției în piața în care 
activează, astfel încât valoarea justă să nu aibă influențe negative în rezultatul anual înregistrat de Societate. Valoarea 

 
40 datele sunt preluate din raportările și informațiile transmise de societate 
41 o societate-mamă și toate filialele acesteia (art. 2, alin.1, pct. 12 din Legea 24/2017) 
42 societate care controlează una sau mai multe filiale (art. 2, alin.1, pct. 40 din Legea 24/2017) 
43 entitate definită conform prevederilor art. 3 alin. (1) pct. 25 din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare (art. 
2, alin.1, pct. 9 din Legea 24/2017), respectiv entitate controlată de o societate-mamă, inclusiv orice filială a societății-mamă care le 
conduce, inclusiv orice filială a unei societăți filiale a societății-mamă care le conduce 



Raport anual al SIF Muntenia S.A. pentru exercițiul financiar 2020 

 

18 

justă a filialelor la 31.12.2020 comparativ cu 31.12.2019 este prezentată în Nota 23 la Situațiile financiare anuale ale 
Societății la 31.12.2020. 

La data de 31.12.2020, nicio filială nu deţine acţiuni emise de Societate.  

Toate societățile controlate44 au sediul în România. Pentru acestea, procentul de deţinere al Societății în capitalul 

entității nu este diferit de procentul numărului de voturi deţinute. 

Din cele 15 filiale: 

• Două filiale sunt cotate pe BVB: Biofarm S.A. (BIO), Casa de Bucovina Club de Munte S.A. (BCM); 

• Șase filiale sunt listate pe AERO, sistemul alternativ de tranzacționare al BVB: Bucur S.A. (BUCV), CI-CO S.A. (CICO), 

Mindo S.A. (MINO), Germina Agribusiness S.A.. (SEOM), Semrom Oltenia S.A. (SEOL), Unisem S.A. (UNISEM). 

• Șapte filiale nu au acțiuni cotate pe o piață organizată de capital sau un sistem alternativ de tranzacționare: Firos 

S.A., Fondul Român de Garantare a Creditelor pentru Întreprinzătorii Privați - IFN S.A., Gecsatherm S.A., Muntenia 

Medical Competences S.A., Voluthema Property Developer S.A., Avicola București S.A, ICPE S.A. 

În anul 2020, Societatea a încasat dividende de la filialele sale în sumă de 17,34 milioane lei, ce reprezintă 37,5% din 

total dividende încasate pe parcursul anului 2020. 

La 31.12.2020 valoarea de activ net a acestor societăți a fost de 491,75 milioane lei (31.12.2019: 516,40 milioane lei), 
iar procentul din activul total al Societății a fost de 30,47% (31.12.2019: 30,38%). 

 I II III IV V 

1. Biofarm S.A.  
Fabricarea preparatelor 
farmaceutice 

217,52 13,47 51,58 

2. CI-CO S.A.  
Închirierea si subînchirierea 
bunurilor imobiliare proprii sau 
închiriate 

45,33 2,81 97,34 

3. Firos S.A.  Fabricarea mortarului 37,35 2,31 99,69 

4. Muntenia Medical Competences 
Activități de asistență medicală 
specializată 

30,29 1,88 99,76 

5. Voluthema Property Developer S.A. 
Închirierea si subînchirierea 
bunurilor imobiliare proprii sau 
închiriate 

24,49 1,52 99,97 

6. Bucur S.A. 
Comerț cu ridicata nespecializat 
de produse alimentare, bauturi și 
tutun 

23,89 1,48 67,98 

7. Germina Agribusiness S.A. 
Comerț cu ridicata al cerealelor, 
semințelor, furajelor și tutunului 
neprelucrat 

23,28 1,44 90,68 

8. ICPE S.A. Cercetare 22,90 1,42 50,32 

9. Avicola București S.A.  Creșterea păsărilor 18,54 1,15 99,40 

10. Unisem S.A. București 
Comert cu ridicata al cerealelor, 
semintelor, furajelor si tutunului 
neprelucrat 

10,44 0,65 76,91 

11. 
Fondul Roman de Garantare a 
Creditelor pentru Întreprinzătorii 
Privați - IFN S.A. 

Alte activități de creditare 9,66 0,60 54,59 

12. 
Casa de Bucovina-Club de Munte 
S.A. 

Hoteluri și alte facilități de cazare 
similare 

8,99 0,56 69,25 

13. Semrom Oltenia S.A. 
Cultivarea cerealelor (exclusiv 
orez), plantelor leguminoase și a 
plantelor producătoare de 

8,89 0,55 88,49 

 
44 înseamnă relația dintre o societate-mamă și o filială, în toate cazurile prevăzute la art. 22 alin. (1) și (2) din Directiva 2013/34/UE 
sau o relație similară între orice persoană fizică sau juridică și o societate, orice filială a unei societăți filiale fiind considerată, de 
asemenea, ca filială a societății-mamă care le conduce (art. 3, alin. 1, pct.39. lit. b) din Legea 126/2018 privind piețele de instrumente 
financiare) 
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 I II III IV V 

semințe oleaginoase 

14. Gecsatherm S.A. Fabricarea fibrelor din sticlă 7,02 0,43 50,00 

15. Mindo S.A.  Fabricarea mortarului 3,16 0,20 98,02 
 TOTAL  491,75 30,47  

Tabel nr. 4.18. Lista filialelor și valoarea de activ net certificat a acestora la 31.12.2020 

Legendă  
I- Denumire IV- % în activul total al Societății 
II- Domeniul de activitate V- % din capitalul social al entității deținut de Societății 
III- Valoare participație, în milioane lei certificată de către Depozitar.  

TRANZACȚII CU PĂRȚI AFILIATE 

De la 1 ianuarie 2019, în conformitate cu IFRS 16 “Contracte de leasing”, în calitate de locatar, în baza contractului de 
chirie pentru spațiul destinat sediului social, încheiat cu Voluthema Property Developer S.A, Societatea a recunoscut un 
activ aferent dreptului de utilizare al activului suport și o datorie de leasing care decurge din acest contract45. 
Cumpărările de servicii aferente contractului au fost în valoare de 52.175 lei (detalii în Nota 23 la Situațiile financiare 
anuale la 31.12.2020). 

Tranzacție prevăzută la art. 8246 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață 

În data de 23.06.2020 Societatea, prin Administrator, a raportat conform prevederilor art. 82 din Legea 24/2017 privind 
emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu privire la încheierea contractului de vânzare acțiuni între 
Societate și Avicola București S.A., având ca obiect un pachet de 907.145 acțiuni emise de Voluthema Property 
Developer S.A. la prețul de 7,9592 lei/acțiune. 

4.3 ALTE SUBPORTOFOLII 

Grafic nr. 4.5. Evoluția valorii altor subportofolii ale SIF Muntenia în anul 2020 (milioane lei) 

 

DEPOZITE BANCARE 

În cursul anului 2020 dobânda medie lunară la depozitele constituite de Societate a avut, în mare parte a anului, valori 
superioare ROBID 1M (ROBID 1 lună). La finalul anului 2020, Societatea deținea 35,57 milioane lei în depozite bancare, 
reprezentând 2,2% din activul total certificat. 

  

 
45 relațiile contractuale s-au încheiat în data de 15 mai 2020 
46 în 28.08.2020, articolul 82 a fost abrogat prin Legea nr. 158/2020 pentru modificarea, completarea și abrogarea unor acte 
normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2.402 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru 
specific pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată și de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE și 
2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 și (UE) nr. 648/2012 
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Grafic nr. 4.6. ROBID la o lună (max . 2,92%, min. 1,66%) comparat cu dobânda medie lunară a depozitelor Societății  

 

OBLIGAȚIUNI 

Pe parcursul anului 2020 au fost încasate cupoanele emisiunilor de obligațiuni emise de către: 

• Impact Developer&Contractor S.A. – 0,28 milioane lei (57.893 eur), 

• Capital Leasing IFN S.A. - 0,09 milioane lei, 

• Opus - Chartered Issuances S.A – 1,59 milioane lei (328.200 EUR). 

Totodată, au ajuns la maturitate următoarele emisiuni de obligațiuni, pe parcursul anului 2020, pentru care s-au încasat 
atât principalul, cât și dobânda: 

• Banca Transilvania S.A. – 1,27 milioane lei (262.080 eur), 

• Medimfarm S.A. – 5,71 milioane lei. 

În trimestrul III 2020 au fost semnate două amendamente privind extinderea maturității obligațiunilor OPUS. În tabelul 
de mai jos este prezentată modificarea. 

ISIN Obligațiune Maturitate inițială Maturitate conform amendament 

DE000A185GT6 03.09.2020 05.09.2022  
DE000A17LGN6 24.09.2020 26.09.2022 

Tabel nr. 4.19. Maturitate obligațiuni emise de Opus Chartered Issuances 

Nu au existat cumpărări de obligațiuni în perioada de raportare. 

TITLURI DE PARTICIPARE 

Titlurile de participare contribuie la reducerea riscului general al portofoliului prin diversificare. Având în vedere situația 

economică mondială, respectiv pandemia de COVID-19, Administratorul a decis, pentru a proteja interesele 

investitorilor, o administrare pasivă a subportofoliului de titluri de participare. Administratorul a monitorizat constant 

acest subportofoliu, luând în considerare totodată și volatilitățile majore înregistrate pe piețele de capital. Valoarea 

acestui subportofoliu a fost cuprinsă între 10,6% și 13,1% din total activ certificat de către Depozitar (limita aprobată de 

acționari a fost de <25% din total activ certificat de Depozitar). 

În cursul anului 2020, subportofoliul titluri de participare nu a suferit modificări.  

5 LITIGII 

Administratorul asigură apărarea, exercitarea şi valorificarea drepturilor Societății. În acest scop, activitatea de servicii  
juridice este asigurată prin consilieri juridici și avocați. 

La data de 31 decembrie 2020, în evidențele compartimentului Administrare Situații Speciale figurau 64 litigii aflate pe 
rolul instanțelor judecătorești: 45 litigii cu profesioniști, 13 litigii civile, 4 penale și 2 de contencios administrativ. 

În cele mai multe dintre litigii, Societatea are calitatea de reclamant sau intervenient, obiectul litigiilor reprezentând 
anularea/constatarea nulității absolute a unor hotărâri ale Adunărilor Generale ale Acționarilor la entitățile din 
portofoliul Societății, litigii ce au ca obiect recunoașterea dreptului de retragere din societăți în baza Legii nr. 151/2014 
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privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe Piața RASDAQ sau pe piața valorilor 
mobiliare necotate, pentru recuperarea contravalorii acțiunilor deținute și litigii în legătură cu procedura insolvenței a 
unor entități din portofoliul Societății. 

Conducerea Administratorului 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. 

6 MANAGEMENTUL RISCULUI ÎN ANUL 2020 

Managementul riscului reprezintă totalitatea activităților care au ca scop identificarea, cuantificarea, monitorizarea și 
controlul riscurilor, astfel încât să se asigure respectarea principiilor politicii generale de risc. Sistemul de administrare a 
riscurilor include un ansamblu de analize, diagrame de diversificare a expunerilor instrumentelor financiare din 
portofoliu, împreună cu identificarea și evaluarea riscurilor financiare, precum și propuneri în vederea diminuării 
efectelor riscurilor aferente activității investiționale și generale ale Societății. 

Administratorul are implementată în structura organizatorică funcția permanentă de administrare a riscurilor, care 
acoperă și managementul riscului pentru Societate. În această structură sunt implementate proceduri care ghidează 
activitatea de administrare a riscului, în vederea identificării, evaluării, administrării şi monitorizării, în mod 
corespunzător, a tuturor riscurilor relevante, în conformitate cu prevederile art. 30-37 din Regulamentul nr. 231/2012 
de completare a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește derogările, 
condițiile generale de operare, depozitarii, efectul de levier, transparența și supravegherea. 

RISCURI CU IMPLICAȚII MAJORE 

În cursul anului 2020, cel mai important eveniment a fost evoluția și răspândirea virusului SARS-CoV-2, cu implicații 
majore economice și sociale. Pandemia de COVID-19 a avut și are efecte importante, acest eveniment fiind încadrat în 
categoria riscurilor operaționale non-financiare la capitolul Dezastre civile.  

La nivel național, această stare a determinat instituirea stării de urgență pe teritoriul României (timp de 60 de zile, 
începând cu data de 15 Martie 2020) și apoi instituirea stării de alertă pentru perioade succesive de câte 30 de zile, 
începând cu data de 15 Mai 2020. Autoritățile naționale au luat și apoi au menținut măsuri privind necesitatea asigurării 
unei protecții adecvate a populației împotriva îmbolnăvirii cu virusul SARS-CoV-2. 

Pe durata stării de urgență, respectiv de alertă, Administratorul a luat măsurile necesare în scopul adaptării la situația 
de criză și a continuității activității, inclusiv legate de evitarea contactului direct între persoane. Au fost luate decizii 
legate de: 

• respectarea de către angajați a măsurilor preventive, pentru ca activitatea Societății să nu fie afectată de 
răspândirea pandemiei; 

• flexibilizarea programului de lucru și utilizarea cu preponderență a mijloacelor electronice de comunicare, inclusiv 
telemuncă; 

• schimbări temporare în regulile interne ale fiecărui compartiment, în vederea limitării prezenței fizice și a 
respectării tuturor regulilor și procedurilor interne în vigoare;  

• schimbări în fluxurile de operațiuni și activități ale departamentelor; 

• testarea periodică a salariaților. 

Atât pe perioada stării de urgență cât și pe cea a stării de alertă, până la data prezentului Raport, nu au fost raportate 
riscuri operaționale induse de acest mod de organizare, ce a limitat prezența la sediu a salariaților. 

RISCURI SEMNIFICATIVE 

Politica de administrare a riscului se bazează pe un sistem de limite folosite pentru monitorizarea și controlul riscurilor 
semnificative, conform profilului de risc și strategiei de investiții aprobate. Evoluțiile înregistrate la nivelul cotațiilor 
acțiunilor din portofoliu nu au condus la depășirea limitelor de risc. 

Pe parcursul anului 2020, au fost analizate și evaluate următoarele categorii de riscuri potențiale sau existente la care 
se expune Societatea: 

1. Riscul de piaţă 

Riscul de piață este riscul de a înregistra pierderi aferente poziţiilor din contul de profit sau pierdere, din bilanţ şi din 
afara bilanţului, din cauza fluctuaţiilor prețurilor la care se tranzacționează titlurile financiare din portofoliu. Aceste 
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fluctuații sunt atribuite modificării variabilelor pieței: prețurile acțiunilor, evoluțiile ratelor de dobândă sau evoluțiile 
cursurilor de schimb valutar, care ar putea modifica valoarea instrumentelor financiare deținute. 

Pentru măsurarea și evaluarea riscului de piață este calculat VaR (value at risk) subportofoliul tranzacționabil, indicator 
care exprimă pierderea potențială maximă, cu o anumită probabilitate de eroare, așteptată într-o anumită perioadă de 
timp, plecând de la premiza că evoluția prețurilor din trecut va determina comportamentul prețurilor din viitor. VaR 
calculat a avut valoarea de 3,22% cu o probabilitate de 99%, încadrând Societatea în limitele gradului de risc scăzut 
(2,01 - 4%).  

Alți indicatori calculați pentru măsurarea și evaluarea riscurilor de piață pentru Societate sunt: 

• Volatilitatea anualizată = Volatilitate (%/an) este de 21,90;  

• Factorul Delta net al capitalului (sensibilitatea portofoliului la variația prețului acțiunilor) = Procentul de variație al 
activelor administrate (aferent portofoliului din ultima zi a lunii Decembrie 2020) aplicând o variație de 1% 
portofoliului de acțiuni cotate = 0,67%. În anii anteriori, acest indicator a avut cotații similare (0,66% în 2019, 0,63% 
în 2018 și 0,68% în anul 2017); 

• Factorul DV01 net (sensibilitatea portofoliului la variația curbelor randamentelor) nu se calculează, fondul nefiind 
expus la variația ratei dobânzilor; 

• Factorul CS01 net nu se calculează, fondul neavând în portofoliu instrumente derivate de tip CDS. 

O variație pozitivă de 10% a prețului activelor financiare la valoare justă prin contul de profit sau pierdere ar conduce la 
o creștere a profitului după impozitare cu 71.791.552 lei (31 Decembrie 2019: 76.561.070 lei), o variație negativă de 
10% având un impact net egal și de semn contrar. O variație pozitivă de 10% a prețurilor activelor financiare la valoare 
justă prin alte elemente ale rezultatului global evaluate la valoarea justă ar conduce la o creștere a capitalurilor proprii, 
netă de impozitul pe profit, cu 68.541.973 lei (31 Decembrie 2019: 69.181.490 lei), o variație negativă de 10% având un 
impact net egal și de semn contrar. 

Riscul valutar al portofoliului Societății, la sfârșitul lunii decembrie 2020, a fost de 6,97%, fiind calculat ca sumă a 
activelor în valută raportate la activul total. Acesta a depășit limitele gradului de risc mediu (4,01 - 6%) asumat prin 
profilul de risc, dar se încadrează în limitele toleranței la risc (0 - 8%). 

Conform situațiilor financiare, activele și datoriile financiare ale Societății exprimate în alte valută, la 31 decembrie 
2020 pot fi analizate după cum urmează 

În lei 2020 2019 

Numerar şi conturi curente 26.928.648 3.191 

Active financiare la valoare justă prin 
profit sau pierdere 

83.968.674 111.649.643 

Active financiare evaluate la cost 
amortizat 

4.877.838 10.240.614 

TOTAL active 115.775.160 121.893.448 

Alte datorii 40.419 534.576 

TOTAL datorii 40.419 534.576 

Active financiare nete 115.734.741 121.358.872 

Tabel 6.1. Active și datorii SIF Muntenia (exprimate în valută) 

Riscul de rată a dobânzii pe termen lung (datorat expunerii la fluctuaţiile nefavorabile ale ratelor dobânzilor): depozitele 
bancare ale Societății sunt active purtătoare de dobândă investite, în general, la rate de dobândă pe termen scurt și nu 
sunt expuse la un risc major de modificare. Societatea nu utilizează instrumente financiare derivate pentru a se proteja 
faţă de fluctuaţiile ratei dobânzii.  

2. Riscul de credit 

Expunerea la riscul instituțiilor de credit derivă, în principal, din relațiile cu instituțiile la care este depozitat numerarul 
disponibil. În vederea administrării acestui risc, Societatea a ales, pentru depozitarea numerarului disponibil, instituții 
de credit locale, a căror soliditate financiară o monitorizează în baza informațiilor publice disponibile. 

Expunerea la riscul de credit aferent unităților de fond s-a realizat prin aplicarea următoarelor măsuri: 

• Verificarea prealabilă a entităților în care investește, astfel încât să se asigure de existența unei strategii de 
investiții sănătoase și prudente, corelată cu strategia de investiții a Societății; 
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• Monitorizarea randamentului fondurilor, precum și randamentul individual al investițiilor cele mai semnificative; 

• Monitorizarea evenimentelor care ar putea indica reducerea valorii unităților de fond, cum ar fi declinul pieței în 
care se investește sau al unui sector de activitate care corespunde unui subportofoliu semnificativ. 

Expunerea la riscul de credit aferent titlurilor de capital se datorează, în principal, posibilității de apariție a incapacității 
de onorare a obligațiilor scadente, ca urmare a încheierii cu pierderi a exercițiilor financiare anterioare, care au epuizat 
integral capitalurile proprii. 

Pentru Societate, Compartimentul de Risc calculează indicatori care determină valoarea expunerilor la acțiunile emise 
de societățile listate și nelistate din portofoliu, care prezintă un nivel ridicat al riscului de faliment, raportate la valoarea 
capitalurilor proprii.  

Riscul de concentrare este împărțit între șase indicatori care fac parte din Profilul de Risc și care se regăsesc mai jos. 
Dintre aceștia, unul are un grad de risc mai scăzut decât cel asumat, iar ceilalți cinci indicatori se încadrează în limita 
gradului de risc asumat. 

Nr. 
Crt. 

Indicatori riscuri  
Apetit 

risc 
Interval 

apetit risc 
Nivel actual 

Calificare în 
toleranța la risc 

Nivel risc 
înregistrat 

 Risc de concentrare:      

1 
Valori mobiliare necotate / 
Active totale 

Mediu 12,01% - 18% 11,67% Da Scăzut 

2 
Dețineri la același emitent / 
Active totale 

Scăzut 12,01% - 24% 21,20% Da Scăzut 

3 
Dețineri la emitenţi din 
același grup/Active totale 

Scăzut 15,01% - 30% 21,20% Da Scăzut 

4 
Conturi curente /Active 
totale 

Foarte 
scăzut 

0% - 3% 1,81% Da Foarte scăzut 

5 
Active lichide la aceeași 
bancă / Active totale 

Foarte 
scăzut 

0% - 4,50% 
Intesa 

Sanpaolo  
Bank 1,13% 

Da Foarte scăzut 

6 
Nivel titluri OPCVM, AOPC, 
FIA / Active totale  

Scăzut 15,01% - 30% 19,55% Da Scăzut 

Tabel 6.2. Risc de concentrare 

Legat de riscul de țară al României (ratingul suveran), agenţiile principale de rating au luat hotărârea de a menține 
evaluările anterioare (Standard&Poor's în decembrie, Moody's şi Fitch în octombrie). Astfel, ratingul României este 
încadrat pe ultima treaptă a categoriei "recomandat investiţiilor" de către toate cele trei agenţii, având perspectivă 
"negativă" de la fiecare dintre acestea. Referitor la aceste evaluări, mai degrabă pozitive în contextul actual, agențiile 
apreciază perspectivele îmbunătăţite de acoperire a necesarului de finanţare a sectorului public din acest an în 
contextul volumului larg al emisiunilor de eurobonduri şi al fondurilor suplimentare ce vor/pot fi obţinute/accesate de 
la Uniunea Europeană, sub formă de transferuri şi împrumuturi. 

3. Riscul de contraparte 

Riscul de contraparte reprezintă riscul ca una dintre părțile contractului să nu își îndeplinească obligațiile contractuale, 
conducând la o pierdere pentru cealaltă parte; acest risc provine, în special, din tranzacții cu derivate OTC sau tranzacții 
de finanțare a instrumentelor financiare. Societatea nu a realizat în anul 2020 tranzacții cu instrumente financiare 
derivate, așa cum sunt ele definite prin secțiunea C punctele 4 -10 din anexa I la Directiva 2004/39/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind piețele instrumentelor financiare, puse în aplicare prin articolele 38 
și 39 din Regulamentul nr. 1287/2006 de punere în aplicare a Directivei 2004/39/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului privind obligațiile firmelor de investiții de păstrare a evidenței și înregistrărilor, raportarea tranzacțiilor, 
transparența pieței, admiterea de instrumente financiare în tranzacții și definiția termenilor în sensul directivei în cauză. 

Totodată, este analizată posibilitatea intrării în insolvență a instituțiilor care furnizează servicii (cum ar fi cele de 
custodie a activelor) sau situații în care se execută tranzacții cu acțiuni/obligațiuni emise de societăți nelistate pe o piață 
reglementată sau pe un sistem alternativ de tranzacționare. Conform calculelor efectuate, rezultatele sunt în zona 
parametrilor setați în Profilul de risc. Lipsa unui portofoliu de derivate sau de tranzacții în așteptare (nedecontate) 
încadrează Societatea în zona riscului foarte scăzut. 
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Conform Procedurii de risc de contraparte, este analizată posibilitatea intrării în insolvență a instituțiilor care furnizează 
servicii financiare, cum ar fi cele de custodie ale activelor. Astfel, pentru banca custode (BRD) au fost calculați mai mulți 
indicatori, având ca bază indicatorii financiari ai băncii. Prin ponderarea acestora conform procedurii amintite, 
rezultatul (3,6) se încadrează în zona riscului scăzut.  

De asemenea, sunt analizate situații în care se execută tranzacții cu acțiuni/obligațiuni ale societăților nelistate, pentru 
care există riscul de faliment înainte de decontarea finală a fluxurilor de numerar. Măsurile adoptate de administrator 
în vederea gestionarii acestui risc includ selecția instituțiilor care sunt contraparte de instrumente financiare, în vederea 
reducerii riscului de intrare în insolvență. Inexistența unui portofoliu de instrumente derivate și monitorizarea 
tranzacțiilor în așteptare (nedecontate) diminuează apariția acestui risc. 

4. Riscul de lichiditate  

Obiectivul general al administrării riscului de lichiditate este minimizarea afectării negative a profiturilor, capitalului și a 
portofoliului, generată ca urmare a incapacității Societății de a îndeplini obligațiile la scadența acestora. 
Compartimentul de risc monitorizează lichiditățile disponibile sub formă de numerar și active foarte lichide comparativ 
cu obligațiile sale pe termen scurt. Indicatorul principal de calcul al lichidității este: „Active lichide/ Cheltuieli medii 
lunare”, care, la data de 31.12.2020, are valoarea de 31,64 și care exprimă faptul că Societatea își poate îndeplini 
obligațiile curente din activele lichide pe care le deține. Acest indicator se încadrează la gradul de risc foarte scăzut , 
conform Profilului de risc, ceea ce înseamnă că valoarea numerarului sau echivalentului de numerar reprezintă de cel 
puțin cinci ori valoarea cheltuielilor medii lunare. 

Un alt indicator de lichiditate urmărit este gruparea activelor în benzile de lichiditate specificate în Ghidul privind 
obligaţiile de raportare în conformitate cu articolul 3 alineatul (3) litera (d) şi articolul 24 alineatele (1), (2) şi (4) din AFIA 
- ESMA/2014/869 (118, 119), respectiv procentajul din portofoliul Societății care poate fi lichidat în fiecare din 
perioadele de lichiditate specificate. Calculele efectuate pentru data de 31.12.2020 pentru portofoliul Societății arată că 
aceasta se încadrează în gradul de risc mediu, agreat prin Profilul de risc. Pentru limitarea/evitarea riscului de 
lichiditate, Administratorul adoptă o politică prudențială privind ieșirile de numerar. 

Benzile de lichiditate sunt cele stabilite în Regulamentul nr. 231/2012 de completare a Directivei 2011/61/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește derogările, condițiile generale de operare, depozitarii, efectul 
de levier, transparența și supravegherea , astfel: 

Procentajul din portofoliu care poate fi lichidat în termen de: 

0-1 zi 2-7 zile 8-30 zile 31-90  zile 91-180  zile 181-365 zile peste 365 zile 

0,07% 1,26% 2,51% 7,51% 15,01% 7,51% 66,13% 

Tabel 6.3. Benzi lichiditate 

Pentru Societate au fost calculate procentele de active încadrate în benzile de lichiditate raportate la activul total 
administrat. Pozițiile din portofoliu au fost atribuite uneia sau mai multor perioade, bazându-se pe intervalul de timp în 
care acestea ar putea fi lichidizate în mod rezonabil, la valoarea contabilă sau la o valoare apropiată acesteia, totalul 
fiind egal cu 100%. 

Calculele efectuate pentru sfârșitul anului 2020 pentru portofoliul Societății arată că acesta se încadrează în totalitate în 
gradul de risc mediu agreat prin Profilul de risc. 

5. Riscul operațional 

Riscul operațional are în vedere pierderile cauzate fie de utilizarea unor procese, sisteme interne sau resurse umane 
inadecvate, care nu își pot îndeplini funcția în mod corespunzător, fie de evenimente și acțiuni externe. În cadrul acestei 
categorii de riscuri este inclus și riscul juridic. 

În cursul anului 2020, evoluția și răspândirea virusului SARS-CoV-2 pe teritoriul României este considerată un element 
major de risc operațional, cu efecte și implicații importante, încadrat la capitolul Dezastre civile. Gestionarea și 
contracararea efectelor acestui risc sunt reliefate în prima parte a prezentului capitol. Implicațiile și manifestările 
acestei situații neprevăzute necesită o monitorizare continuă și măsuri corective prezente și viitoare adaptate la situația 
de criză. 
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6. Riscul strategic 

În condiții de volatilitate amplă a pieței de capital, există riscul de neîndeplinire a planului de administrare conform 
comunicărilor către investitori, ca urmare a nerealizării veniturilor din dividendele preconizate la întocmirea bugetului 
de venituri și cheltuieli, cât și a influenței negative înregistrată din scăderea participațiilor evaluate la valoarea justă prin 
contul de profit sau pierdere. Influențele macroeconomice se pot răsfrânge asupra afacerilor companiilor din portofoliul 
Societății și, implicit, asupra activității investiționale. 

7. Riscul reputațional 

Aparițiile în presă ale Societății sunt monitorizate zilnic, prin intermediul firmei de PR și al managerilor de portofoliu, 
fiind comunicate conducerii executive și CA, în vederea luării măsurilor de administrare a situațiilor potențiale, dacă 
este cazul. 

8. Riscul sistemic și de contagiune 

Legat de Riscul sistemic și de contagiune, pentru împiedicarea și propagarea efectelor negative ale crizei provocate de 
pandemia de SARS-CoV-2 pe teritoriul României, BNR a adoptat un pachet de măsuri care să aibă ca efect scăderea 
dobânzilor la credite și care să asigure băncilor fluxuri de numerar pentru toate operațiunile; mai mult, a fost asumată 
furnizarea de lichiditate către piețe prin cumpărarea de titluri de stat în lei de pe piața secundară. 

Acesta a inclus reducerea ratei dobânzii de politică monetară cu 1 punct procentual, până la 1,50%, și îngustarea 
coridorului ratelor dobânzilor facilităților permanente. Totodată, s-a decis efectuarea de operațiuni repo în vederea 
furnizării de lichiditate instituțiilor de credit, precum și cumpărarea de titluri de stat în lei de pe piața secundară, în 
vederea finanțării în bune condiții a cheltuielilor bugetare și economiei reale, în condițiile unei relative stabilități a 
cursului de schimb. La începutul lunii Ianuarie 2021, ca urmare a unui context intern și extern favorabil, lichiditatea din 
piaţa monetară s-a îmbunătăţit considerabil, determinând o scădere importantă a dobânzilor din piaţa monetară și 
permițând BNR să reducă dobânda de referinţă la 1,25%. 

Pe de altă parte, în portofoliul Societății, societatea Banca Transilvania S.A. poate fi considerată ca fiind o expunere care 
adaugă risc sistemic, mai ales datorită dimensiunilor băncii - aceasta fiind cea mai mare bancă din sistemul românesc, 
din punct de vedere al activelor. Pentru monitorizarea permanentă a riscului sistemic generat de această expunere, 
Societatea are acces și analizează evaluările făcute de agențiile de rating și cele publice efectuate de BNR în legătură cu 
Banca Transilvania S.A. 

Societatea deține în acest emitent un procent de 21,20% din activele aflate sub administrare. 

Legat de evaluările de rating ale Băncii Transilvania, trebuie adăugat că Fitch Ratings a confirmat ratingul IDR (Long-
term Issuer Default Rating) pentru finanțări pe termen lung al Băncii Transilvania la 'BB+', însă a revizuit previziunile de 
la stabil la negativ. Acţiunile agenţiei reflectă evaluările de risc ale portofoliilor de credit ale băncii, având în vedere 
implicaţiile economice ale pandemiei. 

Referitor la expunerea Societății în Banca Transilvania, apreciem că analiza evaluărilor complexe ale BNR cât și ale 
evaluărilor făcute de agențiile de rating conduc către o monitorizare permanentă a riscului sistemic generat de această 
expunere. 

ÎNCADRAREA CATEGORIILOR DE ACTIVE DIN PORTOFOLIU ÎN LIMITELE LEGALE DE DEȚINERE 

Limitele de deținere pentru portofoliul Societății și categoriile de active în care poate investi Societatea sunt definite 
prin legislația aplicabilă, respectiv: 

• Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiţii alternative şi pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative; 

• Regulamentul ASF nr. 7/2020 privind autorizarea şi funcţionarea fondurilor de investiţii alternative, regulament 

care Norma ASF nr. 14/2013 privind investițiile organismelor de plasament colectiv în instrumente ale pieței 

monetare de tipul biletelor la ordin – în legătură cu investițiile directe și indirecte în bilete la ordin; 

• Legea 297/2004 privind piața de capital - privind drepturile de vot la entitățile supravegheate de ASF; 

• Directiva nr. 61/2011 privind administratorii fondurilor de investiții alternative și de modificare a Directivelor 
2003/41/CE și 2009/65/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și (UE) nr. 1095/2010 transpusă în legislația 
internă prin intermediul Legii 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative. 
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• Art. 188 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a 
investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor - în legătură cu condițiile de expunere ale AOPC 
cu politică de investiții diversificată47; 

În urma analizelor efectuate, portofoliul investițional al Societății se încadrează în cerințele prevăzute de către acestea. 

EFECTUL DE LEVIER  

Efectul 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.  

Politica Administratorului este să nu utilizeze efectul de levier în procesul de administrare a portofoliului, respectiv să 
nu utilizeze metode de creștere a expunerii portofoliului. În anul 2020 nu s-au desfășurat operațiuni de finanțare prin 
instrumente financiare (SFT-uri) și nu au fost realizate tranzacții cu instrumente de tip total return swap, așa cum sunt 
definite de Regulamentul UE 2365/2015 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind 
transparența operațiunilor de finanțare prin instrumente financiare și transparența reutilizării și de modificare a 
Regulamentului (UE) nr. 648/2012. 

SIMULĂRI DE CRIZĂ  

Test de stres 

Conform Politicii de administrare a riscurilor și a legislației AFIA, simulările de criză periodice în situații normale se 
efectuează cel puțin anual, la data stabilită conform procedurilor de lucru și notificată Autorității de Supraveghere 
Financiară. În anul 2020, compartimentul Managementul Riscului a realizat o simulare de criză (test de stres) pentru 
Societate pentru data de 31.10.2020. Pentru construirea scenariului de criză au fost identificați și aprobați factorii de 
stres care ar putea influența portofoliul, respectiv acele evenimente care, deși relativ rare, ar putea avea un impact 
important asupra activelor Societății. În concluzie, putem menționa faptul că Societatea are o importantă componentă 
investițională expusă la riscul de scădere a prețului acțiunilor și, de asemenea, la riscul de credit. Totodată, 
materializarea anumitor scenarii ar putea conduce la depășirea limitelor prevăzute în Profilul de risc, pentru anumiți 
indicatori.  

Test de lichiditate 

În anul 2020, conform legislației în vigoare48, s-a realizat un test de lichiditate pentru Societate, prin simularea unei serii 
de condiții, scopul acestei simulări fiind obținerea unei estimări a impactului unei situații de criză de lichiditate asupra 
activelor, pasivului și lichidității globale a Societății. Riscul vizat de această simulare este riscul de lichiditate, acesta fiind 
riscul ca o poziție să nu poată fi vândută, lichidată sau închisă cu costuri limitate. 

Chiar dacă Societatea are o importantă componentă de expunere la riscul de lichiditate și de scădere a prețului 
acțiunilor, aceasta nu este expusă, prin natura sa, cererilor de răscumparare. Acest motiv face ca impactul potențial al 
obligațiilor asumate de către Societate să aibă un efect limitat, iar acestea să poată fi onorate în orice moment. 
Rezultatele obținute subliniază faptul că Societatea este un fond suficient de lichid, astfel încât își poate onora 
obligațiile care rezultă din pasivul bilanțier. Este de menționat și faptul că materializarea scenariilor luate în calcul nu va 
conduce la depășirea limitelor de deținere, așa cum acestea sunt specificate în reglementările legale incidente activității 
Societății.  
  

 
47 potrivit art. 78 alin. (2) lit. a) din Regulamentul ASF nr. 7/2020, la împlinirea termenului prevăzut la art. 79 alin. (1) din Legea nr. 
243/2019 (6 luni de la data intrării în vigoare, care a fost 24.01.2020), acest articol a fost abrogat. 
48 Norma ASF nr. 39/2020 pentru aplicarea Ghidului ESMA privind simularea situațiilor de criză de lichiditate în OPCVM și FIA 
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7 ACȚIUNILE EMISE DE SOCIETATE 

CAPITAL SOCIAL 

Capitalul social subscris și vărsat este de 78.464.520,10 lei, divizat în 784.645.201 acțiuni comune, cu o valoare 
nominală de 0,10 lei / acțiune. 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE ACŢIUNILOR SOCIETĂȚII 

Toate acţiunile sunt ordinare, având o valoare nominală de 0,10 lei/ acţiune.  

Pe parcursul anului 2020, finanțarea întregii activități s-a realizat numai prin intermediul fondurilor proprii. 

Acțiunile emise de Societate sunt înscrise la cota Bursei de Valori București, segmentul principal, la categoria premium, 
în conformitate cu prevederile Deciziei BVB nr. 200/1999 și se tranzacționează pe această piață începând cu data de 
01.11.1999.  

Evidenţa acţiunilor şi acţionarilor Societății este ţinută de Depozitarul Central S.A., societate autorizată de către ASF. 

Acțiunile sunt incluse într-o serie de indici calculați de BVB, respectiv BET-FI49 (indicele care cuprinde fondurile de 
investiții de tip SIF și Fondul Proprietatea), BET-XT-TR, BET-XT, BET-BK. 

În tabelul de mai sus sunt prezentate detalii despre tranzacțiile cu acțiuni SIF4 pe parcursul anului 2020. 

 REGS DEAL50 

Număr tranzacții 14.161 1 

Număr acțiuni tranzacționate (milioane) 81,39 1,40 

Valoare totală a tranzacțiilor (milioane lei) 60,82 0,96 

% număr acțiuni în total acțiuni în circulație și tranzacționate la 31.12.2020 10,4 0,2 

Tabel nr. 7.1. Tranzacții cu acțiuni SIF Muntenia în anul 2020 

Grafic nr. 7.1. Preț mediu de tranzacționare și volumul tranzacțiilor pe REGS în anul 2020 

 

ACȚIONARII SOCIETĂȚII 

În tabelul de mai jos este prezentată structura sintetică a acționariatului Societății, la data de 31 decembrie 2020.  

 31/12/2020 

 număr acționari acțiuni deținute % deținut din total acțiuni 

Persoane fizice rezidente  5.939.642   507.745.008   64,71  

Persoane fizice nerezidente  1.976   2.740.681   0,34  

Persoane juridice rezidente  142   205.221.571   26,16  

Persoane juridice nerezidente  17   68.937.941   8,79  

TOTAL 5.941.777 784.645.201 100,00% 
Tabel nr. 7.2. Structura acționariatului la 31.12.2020 

Sursa: Depozitarul Central S.A. 

 
49 la data de 11.12.2020 (ultima ajustare în anul 2020) ponderea SIF4 în indice era de 9,3% 
50 se referă la piața DEAL 
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Drepturile acţionarilor Societății sunt protejate în conformitate cu legislaţia în vigoare. Societatea aderă la o politică de 
comunicare eficientă şi activă cu acţionarii săi şi se asigură că toţi acţionarii sunt trataţi echitabil în ceea ce priveşte 
accesul la informaţii publice.51 

Politica privind distribuția anuală de dividende sau alte beneficii pentru acționari52 este prezentată pe site-ul Societății, 
în secțiunea dedicată.  

în LEI 2020 2019 2018 2017 

Dividend brut pe acțiune  * 
răscumpărare  
acțiuni proprii 

răscumpărare  
acțiuni proprii 

0,0347 

Tabel nr. 7.3. Beneficii acționari ultimii 4 ani 

*având în vedere faptul că Societatea a obținut un rezultat net negativ în anul 2020, nu vor exista distribuiri de dividende sau alte 
beneficii pentru acționari 

RELAȚIA CU ACȚIONARII ȘI CU INSTITUȚIILE PIEȚEI DE CAPITAL  

Secțiunile privind relația cu investitorii de pe site-ul Societății includ informații actualizate privind guvernanța 
corporativă și oferă acces la documentele care reglementează guvernanța Societății. Informațiile privind guvernanța 
sunt raportate în mod periodic prin intermediul declarației de guvernanță corporativă din cadrul raportului anual și 
actualizate în permanență prin intermediul rapoartelor curente și paginii de internet. În această secțiune mai sunt 
prezentate politica privind previziunile și politica privind distribuția de dividende sau alte beneficii către acționari. 

Obligațiile de transparență, raportare și informare către acționari și instituțiile pieței de capital au fost respectate și 
asigurate prin comunicate de presă distribuite în ziare cu profil financiar de acoperire națională, prin publicarea 
raportărilor periodice și continue a informațiilor furnizate în sistem electronic atât pe site-ul www.sifmuntenia.ro, cât și 
în sistemul electronic al pieței de capital pe care acțiunile Societății sunt listate, prin informarea ASF și prin desfășurarea 
unei activități de corespondență scrisă și electronică cu acționarii, prin intermediul compartimentului specializat al 
Administratorului. 

La începutul fiecărui exercițiu financiar, Administratorul comunică BVB şi postează pe site-ul Societăţii 
(www.sifmuntenia.ro) calendarul financiar, conform reglementărilor în vigoare. 

Administratorul deţine şi menţine la sediul său un registru unic de petiții, în format electronic securizat, în care sunt 
înregistrate cronologic, în ordinea primirii, toate petiţiile, precum și stadiul, data şi modul de soluţionare a acestora. 
Orice investitor în entitățile administrate de Administrator poate depune petiții, în mod gratuit. Informațiile referitoare 
la procedura privind soluționarea petițiilor primite de la investitori sunt puse la dispoziția acestora, gratuit, la sediul 
Administratorului și pe pagina de internet https://www.sifmuntenia.ro/informatii-pentru-investitori/petitii/. Petițiile 
pot fi transmise la sediul Administratorului prin următoarele canale: poștă, fax, curier, direct la registratura generală de 
la sediul social sau adresă de e-mail. 

ADUNĂRI GENERALE ALE ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII ÎN ANUL 2020 

Organul suprem de conducere al Societății este Adunarea Generală a Acționarilor (denumită în continuare “AGA”). 
AGOA și Adunările Generale Extraordinare ale Acționarilor (denumite în continuare “AGEA”) sunt convocate de către 
Administrator, în conformitate cu prevederile legale și statutare.  

AGA adoptă hotărâri pe baza unor proiecte propuse de către Administrator și/sau acționari. Hotărârile AGA sunt 
raportate către ASF, BVB și publicate într-un cotidian de circulație națională, în Monitorul Oficial partea a IV-a, în 
Buletinul ASF și prin afișare pe site-ul Societății. Hotărârile AGA sunt executorii (de imediată aplicare) din momentul 
adoptării lor dacă, din cuprinsul lor sau din dispoziții legale, nu este prevăzut un alt termen la care urmează să devină 
executorii. 

AGA Societății este convocată de către CA al Administratorului în conformitate cu prevederile legale, ale 
reglementărilor ASF și ale Actului constitutiv al Societății.  

Pentru fiecare Adunare Generală a Acţionarilor, Administratorul pune la dispoziţia acţionarilor, pe site-ul Societăţii 
www.sifmuntenia.ro, într-o secţiune specială, dedicată adunărilor generale ale acţionarilor, toate informațiile necesare 

 
51 http://www.sifmuntenia.ro/despre-noi/guvernanta-corporativa/documente-la-zi/ 
52 plata dividendelor, cu respectarea prevederilor legale incidente, este și va fi efectuată de către Depozitarul Central, iar agentul de 
plată desemnat de Societate este Banca Comercială Română S.A. 

http://www.sifmuntenia.ro/
https://www.sifmuntenia.ro/informatii-pentru-investitori/petitii/
http://www.sifmuntenia.ro/
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investitorilor în legatura cu subiectele aflate pe ordinea de zi și modalitatea de participare/vot la respectiva Adunare 
Generală a Acționarilor. 

Principalele atribuții ale AGA sunt prezentate în Actul Constitutiv al Societății (ultima versiune poate fi consultată pe 
site-ul Societății, în secțiunea Guvernanță Corporativă). Acestea se completează cu prevederile legale în materie de 
societăți supuse dreptului comun, Legea societăților nr. 31/1990 și cu prevederile incidente pieței de capital. 

Administratorul a publicat convocatoarele pentru AGOA și AGEA ce au avut loc pe parcursul anului 2020, a pus la 
dispoziție și a publicat conform reglementărilor legale materialele supuse aprobării, a întocmit procedurile de 
participare și de vot, a pus la dispoziția acționarilor formularele de procură specială și de vot prin corespondență  și a 
asigurat toate formele de publicitate, conform prevederilor legale, pentru rezultatele votului pentru fiecare punct din 
ordinea de zi și hotărârile adoptate de către AGA (ziar de circulație națională, Monitorul Oficial, site-ul Societății). 

În cursul anului 2020, au avut loc următoarele AGA Societății: 

• AGEA din data de 11 martie 2020; hotărârile fiind publicate în raportul curent din data de 11.03.2020 atât pe site-ul 
BVB, cât și pe site-ul Societății; 

• AGOA și AGEA din data de 23 aprilie 2020; hotărârile fiind publicate în raportul curent din data de 23.04.2020 atât 
pe site-ul BVB, cât și pe site-ul Societății; 

• AGEA din data de 03 iulie 2020, desfășurată la a doua convocare;  hotărârile fiind publicate în raportul curent din 
data de 03.07.2020 atât pe site-ul BVB, cât și pe site-ul Societății. 

Rapoartele curente aferente Adunărilor Generale ale Acționarilor Societății prezentate mai sus sunt disponibile, pentru 
consultare, pe site-ul a Societății, respectiv www.sifmuntenia.ro, în secțiunea dedicată și pe site-ul BVB. 

8 GUVERNANȚA CORPORATIVĂ  

Administratorul este angajat 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. 

Administratorul consideră că respectarea Codului de Guvernanță Corporativă asigură acuratețea și transparența 
procesului decizional al Societății și permite acces egal pentru toți acționarii la informații relevante, fiind un mijloc de a 
păstra competitivitatea Societății într-o lume din ce în ce mai afectată de schimbări accelerate. 

Regulamentul de guvernanță corporativă al Societății prezintă structurile de guvernanță corporativă, regulile și 
procedurile de luare a deciziilor, standardele de guvernare care asigură aplicarea principiilor generale de administrare și 
control ale activității Societății în beneficiul acționarilor. Acesta poate fi consultat pe site-ul Societății, secțiunea 
Guvernanță corporativă53. 

Setul de reguli de guvernanță corporativă definește structura prin care sunt stabilite obiectivele Societății, mijloacele 
prin care acestea pot fi atinse în mod eficient și transparent în relația cu acționarii și de monitorizare a activității și a 
performanței. 

STRUCTURI DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ 

Administrarea Societății se realizează în sistem unitar, cu respectarea prevederilor Legii societăților nr. 31/1990 şi ale 
Actului Constitutiv. În conformitate cu actul constitutiv, administrarea Societății se realizează în baza unui Contract de 
administrare încheiat cu Administratorul. 

În perioada dintre Adunările Generale ale Acţionarilor (AGA), activitatea Administratorului este supravegheată de 
Consiliul Reprezentanţilor Acţionarilor (CRA), organism de supraveghere alcătuit din 3 persoane fizice alese de către 
AGA, cu un mandat de 4 ani. Atribuţiile şi responsabilităţile CRA sunt stabilite prin Actul Constitutiv al Societății. 

Adunarea Generală a Acționarilor 

Adunarea generală a acționarilor este organul suprem de conducere al Societății. 

Adunările generale sunt ordinare (denumite în continuare “AGOA”) și extraordinare (denumite în continuare “AGEA”). 
AGOA se întrunește cel puțin o dată pe an în cel mult patru luni de la încheierea exercițiului financiar. AGEA va fi 

 
53 https://www.sifmuntenia.ro/despre-noi/guvernanta-corporativa/documente-la-zi/ 
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convocată ori de câte ori este nevoie. AGOA sau AGEA, după caz, se convoacă de către CA al Administratorului în 
condiţiile legii, precum şi la cererea acţionarilor reprezentând cel puţin 5% din capitalul social, dacă cererea cuprinde 
dispoziții ce intră în atribuțiile adunării sau la cererea ASF. 

Atribuțiile AGA sunt specificate în Actul constitutiv și respectă prevederile legale în vigoare. Actul constitutiv actualizat 
este publicat pe pagina de Internet a Societății, www.sifmuntenia.ro, în secțiunea dedicată. Hotărârile AGA se iau cu vot 
deschis sau vot secret. Votul secret este obligatoriu în cazul desemnării membrilor CRA sau revocării acestora, numirii 
sau revocării administratorului, precum şi pentru numirea ori demiterea auditorului financiar şi pentru luarea 
hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare. Hotărârile AGA, luate cu respectarea legii 
şi Actului constitutiv, sunt obligatorii pentru toţi acţionarii, inclusiv pentru aceia care nu au participat la adunare sau 
care au votat împotriva respectivei hotărâri.  

AGA este prezidată de unul dintre reprezentații permanenți desemnați de către Administrator și înregistrat la Registrul 
Comerțului ca reprezentant legal al Societății.  

Adunările Generale sunt convocate de Administrator cu cel puțin 30 de zile înainte de data stabilită pentru desfășurare. 
CA al Administratorului aprobă proceduri privind organizarea și desfășurarea ordonată și eficientă a lucrărilor AGA, în 
conformitate cu prevederile legale și reglementările ASF incidente. Procedurile de participare și de vot în AGA sunt puse 
la dispoziția acționarilor, la sediul Societății și afișate pe pagina de internet a Societății, împreună cu informațiile și 
materialele referitoare la AGA: Convocatorul AGA, materialele informative și documentele supuse dezbaterilor și 
aprobărilor AGA, 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. Deciziile adoptate în cadrul AGA sunt raportate către 
ASF şi BVB, sunt publicate într-un cotidian de circulaţie naţională şi în Monitorul Oficial partea a IV-a. 

Administratorul depune toate diligențele pentru a asigura un tratament echitabil tuturor acționarilor Societății, 
indiferent de numărul acțiunilor deținute, inclusiv acționarilor nerezidenți, punându-le la dispoziție informații relevante 
și actuale. 

În cursul anului 2020, Administratorul a convocat o dată AGOA și de 3 ori AGEA Societății. Informații privind adunările 
generale ale acționarilor și hotărârile adoptate sunt prezentate pe pagina de internet a Societății, www.sifmuntenia.ro, 
în secțiunea dedicata. 

Consiliul Reprezentanților Acționarilor Societății (CRA) 

CRA este un organism care reprezintă interesele acţionarilor Societății în relaţia cu administratorul său. 

CRA are, în principal, următoarele atribuţii: 

• reprezintă Societatea în raport cu administratorul său; 

• negociază şi încheie contractul de administrare;  

• urmăreşte modul în care sunt respectate clauzele contractuale şi angajamentele asumate de către administrator 
prin contractul de administrare şi prin programul de administrare aprobat de AGA a Societății;  

• analizează rapoartele periodice întocmite de administrator referitor la modul în care şi-a exercitat atribuţiile 
privind: 
- administrarea Societății;  
- exercitarea drepturilor conferite de deţinerea valorilor mobiliare din portofoliul Societății;  
- apărarea drepturilor şi intereselor Societății în faţa instanţelor judecătoreşti, arbitrale precum şi a oricăror 

organe cu atribuţii jurisdicţionale şi administrative;  

• solicită luarea de măsuri pentru încadrarea activităţii administratorului în prevederile contractului de administrare, 
ale regulamentelor ASF, ale programelor anuale de administrare, ale bugetelor de venituri şi cheltuieli aprobate de 
AGA a Societății şi ale legislaţiei aplicabile;  

• verifică încheierea contractului cu auditorul financiar conform hotărării AGA Societății;  

• verifică întocmirea situaţiilor financiare anuale de către Administrator şi propunerile de distribuire a profitului care 
urmează a fi supuse aprobării AGA Societății;  

• verifică întocmirea programului anual privind administrarea portofoliului Societății;  

• verifică întocmirea proiectului Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Societății, în vederea prezentării acestuia în AGA 
a Societății;  

• verifică întocmirea rapoartelor semestriale şi trimestriale de administrator în conformitate cu prevederile legale şi 
cu reglementările ASF;  

• verifică întocmirea materialelor care urmează a fi prezentate în AGA Societății; 

• verifică încheierea contractului de depozitare, respectiv a contractului cu Depozitarul Central. 

http://www.sifmuntenia.ro/
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Administratorul Societății 

Pe parcursul anului 2020, Societatea a fost administrată de către SAI Muntenia Invest S.A. în baza contractului de 
administrare avizat de către CNVM prin Avizul nr. 35/15.06.2006. Începând cu data de 23.07.2020, a intrat în vigoare 
contractul de administrare avizat de către ASF prin Avizul nr. 165 / 22.07.2020. 

Administratorul este reprezentat de către cei trei membri ai CA, precum și de reprezentanții permanenți desemnați. 
Membrii CA ai Administratorului sunt aleşi de către AGA pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși. Membrii 
CA trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile generale prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990 și cele incidente 
societăților ce intră în sfera de supraveghere a ASF. Membrii CA sunt autorizaţi de către ASF.  

CA alege dintre membri săi un Președinte. Structura și componența CA sunt în conformitate cu cerințele legislației 
specifice aplicabile, astfel încât Administratorul să-și îndeplinească în mod eficient obligațiile ce îi revin. Structura CA 
asigură un echilibru între membrii executivi și neexecutivi, astfel încât procesul decizional al consiliului să nu poată fi 
dominat de o persoană sau un grup restrâns de persoane. Obligațiile Administratorului sunt reglementate de 
dispozițiile referitoare la mandat și de cele special prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și 
completările ulterioare, de legislația pieței de capital, de reglementările CNVM/ASF aplicabile, de prevederile Actelor 
constitutive ale Administratorului şi ale Societății, precum şi de prevederile Contractului de administrare. 

Nu există acorduri sau înțelegeri de familie prin care SAI Muntenia Invest S.A. a fost numită Administrator al Societății. 

Administratorul nu deține acțiuni ale Societății sau la societățile unde Societatea deține controlul. 

La momentul elaborării prezentului raport, Administratorul are următoarele obligaţii contractuale privind administrarea 
Societății: 

a) să administreze investiţiile Societății, iar în administrarea acestora Administratorul va desfăşura următoarele: 

• exercită, în contul Societății, drepturile ce decurg din deţinerea de instrumente financiare; 

• achiziţionează instrumente financiare în contul Societății, folosind resursele financiare ale acesteia; 

• tranzacţionează instrumente financiare din portofoliul Societății, cu caracter temporar sau definitiv, parţial sau 
integral, inclusiv cele prin care se constituie drepturi reale. 

b) să desfăşoare activităţi privind: 

• servicii juridice şi de contabilitate aferente administrării Societății; 

• cercetarea de piaţă; 

• evaluarea portofoliului Societății şi determinarea valorii instrumentelor financiare emise de Societate, inclusiv 
aspectele fiscale; 

• monitorizarea conformităţii cu reglementările în vigoare; 

• încheierea unui contract cu o societate care să ţină evidenţa deţinătorilor de instrumente financiare emise de 
Societate; 

• distribuţia veniturilor cuvenite acţionarilor Societății; 

• emiterea de acțiuni ale Societății; 

• ţinerea evidenţelor Societății. 
c) să desfăşoare activităţi specifice privind marketingul instrumentelor financiare emise de Societate. 
d) să exercite orice alte activităţi privind administrarea Societății, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare şi a 
regulamentelor CNVM / ASF. 

Principalele obiective ale Administratorului sunt definite prin programele anuale privind administrarea Societății şi sunt 
supuse aprobării AGA. 
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În anul 2020, componența CA al Administratorului a fost: 

Nume și prenume Funcție 
Valabilitate mandat 

(dată expirare autorizație) 

Adrian Simionescu Preşedinte54 20.08.2021 
Dorina Teodora Mihăilescu         Membru 27.12.2021 
Sergiu Mihailov         Membru 21.12.2024 
Florica Trandafir Preşedinte55 05.10.2020 

CV–urile membrilor organelor de conducere ale Administratorului sunt prezentate în anexă la prezentul raport și se pot regăsi și pe 
site-ul Societății, în secțiunea dedicată 

În cursul anului 2020, întâlnirile CA au avut loc la sediul Administratorului. În anul 2020 CA a avut un număr de 40 
întruniri56, în cadrul cărora au fost analizate aspectele ce vizează buna funcționare a Societății și perspectivele de 
dezvoltare ale acesteia. 

Comisionul de administrare cuvenit Administratorului  

Preţul contractului de administrare încheiat între Societate şi Administrator este reprezentat de comisionul de 
administrare, format dintr-un comision lunar de administrare și un comision de performanță, dacă sunt îndeplinite 
criteriile prezentate în capitolul V ale contractului de administrare, aprobat în AGOA din data de 23 aprilie 2020. 

Comisionul de administrare este compus dintr-o parte fixă şi o parte variabilă (comision de performanță): 

• partea fixă se calculează și se plătește lunar și este egală cu 0,125% din valoarea activului total așa cum acesta a 
fost certificat de către Depozitarul Societății pentru ultima zi lucrătoare a lunii;  

• partea variabilă se calculează la finalul anului și se plătește după aprobarea de către AGA a situațiilor financiare și 
este egală cu 10% din valoarea cu care profitul brut realizat depăşeşte profitul brut prevăzut în Bugetul de Venituri 
şi Cheltuieli aprobat de AGA, pentru anul pentru care s-a înregistrat profitul. 

Comisionul de administrare al Administratorului aferent exercițiului financiar 2020 a fost în sumă de 19,94 milioane lei, 
reprezentând 1,37% din activul net mediu, respectiv 1,31% din activul total mediu al Societății în anul 2020. 

Detalii privind remunerarea personalului AFIA sunt prezentate în raportul CA al Administratorului la 31.12.2020, care se 
găsește pe site-ul www.munteniainvest.ro. Totodată, raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare se regăsește 
anexat la raportul menționat mai sus, așa cum este prevăzut la art. 49, alin. 2 din Regulamentul nr. 2/2016 privind 
aplicarea principiilor de guvernanță corporativă de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de ASF, cu 
modificările și completările anterioare. 

Comitetele consultative ale CA al Administratorului 

Comitetul de audit 

Comitetul de Audit este un comitet permanent care asistă CA al Administratorului în îndeplinirea responsabilităților sale 
în domeniul raportării financiare, al controlului intern și al administrării riscului și sprijină CA în monitorizarea 
credibilității și integrității informației financiare furnizate de Societate. Atribuțiile Comitetului de Audit sunt detaliate în 
cadrul Reglementărilor Interne ale Societății. 

Comitetul de audit este format din membri neexecutivi independenți ai CA și a avut în cursul anului 2020 următoarea 
componență: domnul Adrian Simionescu (Președinte) și doamna Dorina Teodora Mihăilescu (Membru).  

În cursul anului 2020 Comitetul de Audit a avut, la sediul Societății, un număr de 17 întruniri57, în cadrul cărora au fost 
analizate și adoptate măsurile care se impun în baza exercitării atribuțiilor și responsabilităților sale precum, dar fără a 
se limita la acestea: 

 
54 în urma vacantării poziției de Președinte al CA, începând cu data de 05.10.2020, ca urmare a expirării mandatului de administrator 
al doamnei Florica Trandafir, AGOA Administratorului a hotărât alegerea domnului Adrian Simionescu în funcția de Președinte al CA, 
până la data expirării mandatului său de administrator 
55 mandatul de administrator al doamnei Florica Trandafir a expirat în data de 04.10.2020, iar în ședința din 07.09.2020 AGOA a 
Adminstratorului a hotărât alegerea domnului Sergiu Mihailov în funcția de membru al CA, pentru un mandat de patru ani, începând 
cu data de 05.10.2020. Domnul Sergiu Mihailov a fost autorizat de ASF prin autorizația nr. 193/21.12.2020 
56 conform secțiunii A- Responsabilități din cadrul Stadiului conformării cu prevederile Codului de Guvernanță Corporativă al Bursei 
de Valori București  
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• monitorizarea 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;  

• monitorizarea situațiilor financiare interimare simplificate trimestriale și pe semestrul I 2020;  

• analiza contractelelor de prestări servicii care au vizat: prelungirea mandatului auditorului financiar KPMG Audit 
SRL cu o perioadă de 2 ani începând cu 1 mai 2020 (pentru exercițiile financiare 2020 si 2021), prelungirea 
mandatului auditorului intern MZ Finance Advisory and Assurance SRL 

• analiza rapoartelor de risc privind administrarea riscurilor semnificative;  

• monitorizarea activității auditorului intern;  

• monitorizarea și evaluarea eficienței sistemului de control intern și de administrare a riscurilor pentru anul 2019, 
respectiv pentru perioada ianuarie – octombrie 2020. 

Raportul anual al Comitetului de audit pentru anul 2019 a fost transmis ASF în termen, conform reglementărilor în 
vigoare. 

Comitetul de Nominalizare și Remunerare 

În ședința CA al Administratorului din data de 22.07.2020, s-a aprobat completarea atribuțiilor Comitetului de 
Remunerare și redenumirea acestuia în Comitetul de Nominalizare și Remunerare (denumit în continuare “CNR”). 

CNR este un comitet permanent, cu funcție consultativă, subordonat CA, care funcționează în cadrul CA al 
Administratorului, cu rolul de a asista CA în îndeplinirea responsabilităților sale referitoare la nominalizarea candidaților 
pentru funcții de conducere, precum și a remunerației acestora. Totodata, CNR recomandă CA numirea sau eliberarea 
din funcție a personalului cu funcții cheie și de control din cadrul Societății, nivelul de remunerare, drepturile și 
îndatoririle acestora și participă la elaborarea și revizuirea politicilor de remunerare aplicabile la nivelul Societății. 
Atribuțiile CNR sunt detaliate în cadrul Reglementărilor Interne ale Societății. 

CNR are, în principal, următoarele responsabilităţi: 

• evaluează adecvarea inițială a persoanelor propuse pentru structura de conducere și pentru funcțiile-cheie în 
cadrul Administratorului, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea 
membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de 
ASF (“Regulamentul 1/2019”); 

• monitorizează în mod continuu adecvarea persoanelor din structura de conducere și a celor ce dețin funcții cheie în 
cadrul Administratorului pentru a identifica acele fapte noi relevante precum și situațiile în care este necesar să se 
efectueze o reevaluare a adecvării acestora conform prevederilor  Regulamentului nr. 1/2019; 

• elaborează recomandări / realizează evaluări adresate Comitetului de audit / CA / AGA în vederea verificării 
cerințelor de adecvare individuală a persoanelor din cadrul structurii de conducere, conducerii executive precum și 
a celor care ocupă funcții cheie; 

• face recomandari către CA, cu privire la remunerarea membrilor organului de conducere, precum și a membrilor 
personalului cu cel mai mare nivel de remunerare din Societate; 

• monitorizează implementarea sistemului de remunerare; 

• evaluează mecanismele adoptate pentru a se asigura că: 
o sistemul de remunerare ia în considerare în mod corespunzător toate tipurile de riscuri și nivelul 

lichidităților și activelor administrate; 
o politica de remunerare generală corespunde strategiei, obiectivelor, valorilor și intereselor profesionale 

ale Societății și entităților pe care le administrează, precum și intereselor investitorilor acestora; 

• supraveghează direct remunerarea persoanelor aflate în funcții de administrare a riscurilor și de control 
intern/conformitate. 

CNR este format din 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. Componența CNR: 
doamna Dorina Teodora Mihailescu – președinte, domnul Adrian Simionescu – membru. 
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În cursul anului 2020, CNR s-a întrunit58 de patru ori la sediul Societății, întruniri în cadrul cărora au fost analizate 
aspecte ce revin  în sarcina Comitetului precum: 

• verificarea îndeplinirii cerințelor de adecvare individuală și evaluarea prealabilă, ca urmare a modificărilor 
efectuate la nivelul structurii de conducere prin vacantarea unei funcții de conducere și desemnarea unui nou 
membru in această structură, în conformitate cu prevederile Regulamentului 1/2019, autorizat ulterior de catre 
ASF; 

• verificarea îndeplinirii cerințelor de adecvare individuală și evaluarea prealabilă în vederea aprobării unei persoane 
care a fost anterior evaluată conform prevederilor Regulamentului 1/2019 și aprobată de către ASF; 

• verificarea îndeplinirii cerințelor de adecvare individuală și evaluarea prealabilă ca urmare a desemnării unei 
persoane noi pentru exercitarea unei funcții cheie, în conformitate cu prevederile Regulamentului 1/2019, 
notificata ASF; 

• monitorizarea adecvării individuale a persoanelor evaluate, respectiv a membrilor structurii de conducere și a 
persoanelor care ocupă funcții-cheie, pe tot parcursul anului 2020; 

• Totodată, CNR în cadrul proceselor de evaluare și monitorizare a adecvării individuale a persoanelor care ocupă 
funcții în structura de conducere precum și a celor care ocupă funcții cheie în Societate a constatat că acestea dețin 
cunoștințele, competențele și experiența profesională și respectă cerințele de reputație, onestitate, integritate și 
guvernanță prevăzute de Regulamentul 1/2019, cerințe necesare îndeplinirii atribuțiilor specifice funcțiilor pe care 
le ocupă; 

În vederea menținerii proporționalității remunerațiilor acordate administratorilor (executivi și neexecutivi) cu 
responsabilitățile specifice funcției acestora, astfel încât să se asigure o remunerare adecvată și responsabilă, CNR a 
supus aprobarii CA recomandarea de a supune aprobarii AGOA menținerea remunerației fixe si suplimentare a 
membrilor CA la nivelul existent și limitele generale ale remunerarii conducerii executive, pentru anul financiar 2020; 
La finalul anului 2020, CNR a analizat acordarea componentei variabile către angajați și directori pentru realizarea 
obiectivelor în anul 2020, cu respectarea politicilor de remunerare aplicabile la nivelul societății, constatându-se că 
remunerațiile bazate pe performanță sunt acordate într-un mod care promovează o gestionare eficientă a riscului și nu 
încurajează asumarea de riscuri excesive. 

Politica de Remunerare 

CA a aprobat politica de remunerare pentru a se asigura că remunerarea personalului Administratorului promovează un 
management al riscului solid și eficient și nu încurajează asumarea de riscuri care vin în contradicție cu profilul de risc și 
cu actele constitutive ale Societății. 

Politica și practicile de remunerare se aplică conducerii Administratorului și categoriilor de personal ale căror activități 
profesionale au un impact semnificativ asupra profilului de risc al Societății. Politica și practicile de remunerare sunt 
supuse unei evaluări interne cel puțin anual, iar modificările care vor fi aduse vor ține cont de contextul economic, de 
activitatea societății, precum și de strategia și obiectivele sale.  

Principalele principii care stau la baza politicii de remunerare: 

• urmărirea compatibilității cu administrarea solidă și eficace a riscurilor și promovarea acestui tip de administrare, 
fără a se încuraja asumarea de riscuri care nu sunt conforme cu profilul de risc, regulile interne sau actul constitutiv 
ale societății; 

• fundamentarea pe valorile și convingerile organizației și compatibilitatea cu strategia de afaceri, obiectivele, 
valorile și interesele Administratorului si ale entităților pe care le administrează, precum și cu interesele 
investitorilor acestora, cuprinzând măsuri pentru evitarea conflictelor de interese; 

Conducerea executivă 

Conducerea executivă a activităţii Societății este asigurată în conformitate cu prevederile reglementărilor legale în 
vigoare şi ale Reglementărilor interne ale Administratorului de către Directorul General si de către Directorii autorizaţi 
de către ASF. 

Conducerea Executivă informează Consiliul de Administrație cu privire la activitatea desfășurată între ședințele 
periodice ale acestuia.  
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Conducerea executivă este împuternicită să conducă și să coordoneze activitatea zilnică a Societății și poate angaja 
răspunderea Societății în limita mandatului acordat de către CA. Conducătorii executivi ai Societății sunt răspunzători 
pentru asigurarea respectării procedurilor de lucru stabilite prin Reglementările interne ale Administratorului. 

Pe parcursul anului 2020, Conducerea executivă a Administratorului a fost asigurată de următoarele persoane, 
autorizate de ASF: 

• Nicușor Marian Buică – Director General (Autorizație ASF nr. 307/21.12.2017),  

• Florica Trandafir – Director Administrare Corporativă (Autorizație ASF nr. 245/20.11.2015) și  

• Mircea Constantin - Director Strategie (Autorizație ASF nr. 192/21.12.2016). 

Începând cu data de 01.10.2020, prin acordul părților, a încetat mandatul de Director Administrare Corporativă a 
doamnei Florica Trandafir. Conform hotărârii CA din data de 29.09.2020, până la numirea unei persoane în această 
funcție și autorizarea acesteia de către ASF, atribuțiile aferente funcției de Director Administrare Corporativă au fost 
preluate de către Directorul General.59 

Participarea administratorilor și directorilor la capitalul social al Societății la 31.12.2020 

Nume Funcția Număr acțiuni SIF4 
% capital 
social 

Adrian Simionescu Administrator neexecutiv - - 
Dorina Teodora Mihăilescu Administrator neexecutiv 38 0,000005% 
Sergiu Mihailov Administrator - - 
Nicușor-Marian Buică Director General - - 
Mircea Constatin Director Strategie 30 0,000004% 

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. 

Funcții cheie 

În cadrul Administratorului persoanele care dețin funcții-cheie sunt persoanele ale căror atribuții au o influență 
semnificativă asupra realizării obiectivelor strategice ale Societății, care nu fac parte din structura de conducere, 
îndeplinind atribuțiile de:  

• evaluarea și managementul riscurilor;  

• conformitate;  

• audit intern;  

• ofițerul de conformitate și persoanele desemnate pentru aplicarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și 
combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte 
normative, cu modificările și completările ulterioare. 

Atribuțiile funcțiilor-cheie sunt alocate conform legislației specifice aplicabile Societății, unor persoane care dețin 
competența și experiența profesională. Societatea aplică proceduri interne privind evaluarea bunei reputații și 
integrității atât pentru personalul propriu din funcțiile-cheie, cât și pentru personalul din funcții-cheie externalizate. 
Societatea include în procedurile interne prevederi privind transmiterea informațiilor necesare îndeplinirii atribuțiilor 
funcțiilor-cheie. 

Administrarea riscului 

Funcția de management al riscului este separată, din punct de vedere funcțional și ierarhic, de unitățile operaționale, 
inclusiv de funcțiile de administrare a portofoliului.  

Managementul riscului reprezintă totalitatea activităților care au ca scop identificarea, cuantificarea, monitorizarea și 
controlul riscurilor, astfel încât să se asigure respectarea principiilor politicii generale de risc. Gestionarea eficientă a 
riscurilor este considerată vitală în vederea atingerii obiectivelor strategice și pentru a asigura calitatea beneficiilor 
acționarilor pe o bază continuă. În acest context, strategia 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 și de capacitatea de a acoperi (absorbi) aceste riscuri.  

 
59 prin raportul curent din data de 06.01.2021, investitorii au fost informați asupra faptului că în ședința din data de 05.01.2021, CA a 
aprobat numirea domnului Sergiu Mihailov în funcția de Director Administrare Corporativă. Domnul Sergiu Mihailov a fost autorizat 
prin autorizația ASF nr. 16 / 22.01.2021 
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Sistemul de management al riscului şi eficacitatea acestuia sunt monitorizate de Conducerea executivă, de Comitetul de 
Audit și de CA al Administratorului. 

În cadrul Administratorului, persoana responsabilă cu administrarea riscului este Valentin Vrînceanu. Prin Autorizația 
nr. 158/02.08.2017, Valentin Vrînceanu a fost autorizat în funcția-cheie de persoană responsabilă cu evaluarea și 
administrarea riscurilor (responsabil administrarea riscului) în cadrul Administratorului (înscris în Registrul A.S.F cu nr. 
PFR132FARA/400016). Persoana responsabilă cu administrarea riscului dispune de autoritatea necesară, are acces la 
toate informațiile relevante și menține contacte regulate cu Directorii și CA al Administratorului, și are responsabilitatea 
de a furniza date actualizate, pe baza cărora se pot lua măsuri prompte de remediere, dacă este necesar. 

Politicile de administrare a riscurilor implementate cuprind procedurile necesare pentru a putea evalua 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, 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 se 
intenționează a se asigura o eficacitate constantă a măsurilor de protecție. 

În cursul anului 2020 au fost revizuite 9 din cele 12 proceduri specifice de administrare a riscurilor cu scopul de a 
reflecta cât mai fidel procesele dezvoltate în decursul aplicării acestora, proceduri aprobate de către CA. Politica de 
administrare a riscurilor semnificative împreună cu procedura privind riscurile operaționale au fost revizuite și aprobate 
de către CA în luna iulie 2020. 

Îndeplinirea funcției de administrare a riscurilor este examinată periodic de către funcția de audit intern și extern. 

Funcția de verificare a conformității 

Administratorul stabilește și menține permanent și operativ funcția de verificare a conformității care se desfășoară 
independent de alte activități. Compartimentul Conformitate este subordonat CA și are ca principale responsabilități: 

• monitorizarea și evaluarea în mod regulat a eficacității și modului adecvat de punere în aplicare a măsurilor și 
procedurilor de control stabilite, precum și măsurile dispuse pentru rezolvarea oricăror situații de neîndeplinire a 
obligațiilor Societății; 

• acordarea de consultanță și asistență persoanelor relevante responsabile cu desfășurarea serviciilor și activităților 
pentru respectarea cerințelor impuse Societății conform prevederilor legale și reglementărilor ASF. 

Ofițerul de conformitate și-a desfăsurat activitatea în conformitate cu prevederile Planului de control pentru anul 2020, 
aprobat de CA al Administratorului, prevederile Regulamentelor ASF nr.9/2014, nr.10/2015, a Regulamentului UE 231 
/2013, a procedurilor de lucru și a reglementărilor interne. 

Ofițerul de conformitate este supus autorizării ASF și este înregistrat în registrul public al ASF. Prin Autorizația nr. 
723/23.03.2006, Claudia Jianu a fost autorizată în funcția-cheie de reprezentant al compartimentului de conformitate în 
cadrul Societății (înscris în Registrul A.S.F cu nr. PFR13RCCI/400091). 

Activitatea desfășurată a avut în vedere controlul respectării reglementărilor în 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 Administrator către ASF în vederea obținerii autorizațiilor prevăzute de 
reglementările ASF, avizarea materialelor informative și publicitare ale Societății, alte activități în legătură cu 
respectarea de către societate și personalul acesteia a legislației în vigoare specifice pieței de capital și a 
reglementărilor interne. 

În cadrul activității de verificare a conformității, în cursul anului 2020 s-a verificat modul de respectare a 
reglementărilor interne și a legislației specifice pieței de capital în activitatea privind: 

• respectarea regulilor de transparență și raportare; 

• îndeplinirea obligațiilor Administratorului referitoare la diligența necesară în cazul investițiilor; 

• respectarea regulilor de transparență și raportare referitoare la modificările documentelor de organizare și 
funcționare 

• respectarea prevederilor legale și a procedurilor interne cu privire la evitarea și /sau gestionare conflictelor de 
interese, regimul informațiilor privilegiate și a tranzacțiilor personale; 
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• îndeplinirea obligațiilor Administratorului referitoare la înregistrarea tranzacțiilor 

• verificări legate de sistemul de control al riscului; 

• organizarea şi desfăşurarea activităţii de gestionare a petițiilor. 

În urma acțiunilor de control și verificare a conformității s-a constatat că, în cadrul activităților supuse controlului, se 
respectă legislația pieței de capital, reglementările și procedurile interne. În baza activităților de control au fost făcute 
propuneri și recomandări pentru îmbunătățirea activității și a procedurilor de lucru. 

Auditul intern 

Activitățile Societății fac obiectul unui audit intern periodic, în scopul furnizării unei evaluări independente asupra 
operațiunilor desfășurate, controlului și proceselor de conducere, posibile expuneri la risc pe diverse segmente de 
activitate (securitatea activelor, conformitatea cu reglementările și contractele, integritatea informațiilor operaționale 
și financiare etc.), al emiterii de recomandări ce pot viza perfecționarea sistemelor, a controalelor și a procedurilor în 
scopul eficientizării și cresterii gradului de eficacitate a operațiunilor si al monitorizării acțiunilor corective propuse și a 
rezultatelor obținute. 

Auditul intern se realizează sub următoarele forme: evaluarea sistemelor de management și control; evaluarea 
rezultatelor privind obiectivele urmărite și examinarea impactului efectiv, asigurarea conformității procedurilor și a 
operațiunilor cu normele legale. 

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. Planul de audit și resursele necesare desfășurării activității sunt 
avizate de Comitetul de Audit și aprobate de CA, fiind urmărită cuprinderea tuturor activităților și operațiunilor 
efectuate de Societate. 

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 și operațiuni ale Societății supuse auditului intern în cursul anului 2020: 

• evaluarea modului în care au fost respectate procedurile incidente activității Comitetului de Audit si Comitetului 
Nominalizare și Remunerare ale Administratorului, precum și evaluarea procedurilor interne relevante acestor 
organisme; 

• revizuirea modalității de desfășurare a activității CRA și evaluarea procedurilor interne relevante acestui organism; 

• revizuirea și evaluarea profilului de risc al Administratorului și al Societății pentru anul 2019, revizuirea rapoartelor 
de risc pentru semestrul II 2019, revizuirea procedurilor modificate si aplicarea lor în monitorizarea trimestrială și 
anuală pentru tot setul de indicatori (inclusiv cei aferenți riscului operațional); 

• revizuirea și evaluarea procedurilor relevante și a modalității de adresare a aspectelor evidențiate în urma 
controlului ASF din anul 2019;  

• revizuirea periodică a activității de audit intern -SIF Muntenia; 

• revizuirea activității și evaluarea modificărilor din procedurile relevante; verificarea implementării prevederilor 
procedurilor în fluxul de activități; observarea aplicării Normei ASF 4/2018 privind gestionarea riscurilor 
operaționale generate de sistemele informatice; revizuirea raportului de audit IT din anul 2020; 

• revizuirea activității si evaluarea modificarilor făcute în cursul anului 2020 procedurilor aplicabile Compartimentului 
Operațiuni din cadrul Administratorului - stabilirea adecvării procedurilor în conformitate cu legislația în vigoare, 
verificarea implementării prevederilor procedurilor în fluxul activității; 

• revizuirea și evaluarea procedurilor în vigoare privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării 
terorismului, în mod specific, conformitatea cu Regulamentul ASF 13/2019 privind instituirea măsurilor de 
prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare 
supravegheate de ASF; 

• verificarea implementării programului de administrare al Societății de către Administrator, recomandări legate de 
modalitatea de evaluare la valoarea justă a portofoliului Societății; 

• revizuirea activității și evaluarea modificărilor operate în cadrul procedurilor incidente controlui intern; 

• revizuirea procedurii de raportări în conformitate cu legislația în vigoare; 

• revizuirea și evaluarea aplicării procedurilor relevante Compartimentului Financiar Contabil (CFC) din cadrul 
Administratorului; 
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• revizuirea procedurilor interne aplicabile Compartimentului de Conformitate (CC) și evaluarea conformității și 
adecvării acestora pentru tipul activităților desfășurate și riscurilor asumate. 

Auditorul intern raportează Comitetului de Audit și Consiliului de Administrație al Administratorului 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 Societate în cursul anului 2020, care au fost supuse 
auditului, sunt conforme cu politicile, programele și managementul societății, în conformitate cu prevederile legale și 
reglementările interne. 

În cadrul Administratorului, funcția de audit intern este separată și independentă de alte funcții și activități. Această 
activitate a fost externalizată către societatea MZ Finance Advisory and Assurance S.R.L., conform contractului de audit 
intern 15/2016 înregistrat cu nr. 6747/66528/15.11.2016. Conform Actului adițional nr. 1 înregistrat cu nr. 
8793/88483/12.11.2018 la contractul anterior menționat, mandatul auditorului intern a fost prelungit inițial pentru o 
perioadă de doi ani, până la data de 30.11.2020. În anul 2020, conform Actului adițional nr. 2 înregistrat cu nr. 
3507/104865/12.11.2020, mandatul auditorului intern a fost prelungit pentru o perioadă de un an, până la data de 
30.11.2021. 

Comitetul de audit monitorizează și evaluează modul în care auditorul intern respectă prevederile contractuale. 
Comitetul de audit aduce la cunoștința CA orice deficiență constatată în derularea contractului de audit intern. 

Activitatea de audit intern se desfășoară în conformitate cu cerințele legale aplicabile, normele și reglementările interne 
ale Societății și respectă ghidurile emise de CAFR, respectiv Standardele Internaționale de Audit emise de Institutul 
Auditorilor Interni (IIA Global). Normele internaționale de audit intern se bazează pe Cadrul (conceptual) de Practici 
Profesionale (International Professional Practices Framework – IPPF), elaborate și publicate de Institutul Auditorilor 
Interni (The Institute of Internal Auditors – IIA Global). 

Evaluarea eficienței sistemului de control și de administrare a riscurilor este realizată de către Comitetul de Audit pe 
baza rapoartelor primite de la compartimentele Managementul Riscului, Conformitate și Audit Intern. Aceste rapoarte 
cuprind informațiile relevante și complete cu privire la principalele activități desfășurate de compartimentele 
respective. Analizand continutul rapoartele prezentate de cele trei compartimente, Comitetul de Audit concluzionează 
ca la nivelul Administratorului, respectiv Societății, sunt implementate proceduri care permit identificarea rapidă a 
potențialelor situații generatoare de riscuri /neconformități dar și mecanisme de acțiune ce permit gestionarea rapidă și 
eficientă a acestora. 

Capacitatea de a monitoriza permanent riscurile, concretizată prin intermediul rapoartelor de risc realizate periodic, al 
testelor de stres, prin intermediul cărora se obțin estimări de impact al unei/unor situații de criză, cât și prin verificarea 
prealabilă la momentul investițiilor conduce la concluzia că sistemul de management al riscurilor, la nivelul 
Administratorului / Societății, este eficace, măsurile adoptate pentru monitorizarea și controlul expunerilor la riscurile 
identificate sunt adecvate și oportune, iar recomandările și aspectele preocupante beneficiază de atenția necesară. 

Ofițerul de conformitate și persoanele desemnate pentru aplicarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și 
combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte 
normative (denumită în continuare Legea nr. 129/2019) 

Ofițerul de conformitate și persoanele desemnate pentru prevenirea și combaterea spalării banilor și finanțării 
terorismului din cadrul Administratorului, în relația cu Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și 
ASF, vor avea acces direct și în timp util la datele și informațiile necesare îndeplinirii atribuțiilor instituite de Legea nr. 
129/2019 și au atribuții specifice stabilite prin decizie a Conducerii Executive și prin proceduri interne. 

Administratorul aprobă și implementează politici şi norme interne, mecanisme de control intern şi proceduri de 
administrare a riscurilor de spălarea banilor / finanțarea terorismului care asigură stabilirea profilului de risc asociat 
activității derulate, cunoașterea clientelei și transmiterea rapoartelor către autoritățile competente. 

Administratorul păstrează evidenţele (secundare sau operative) şi înregistrările tuturor operaţiunilor financiare care fac 
obiectul Legii nr. 129/2019, pentru o perioadă de 5 ani de la încheierea relaţiei de afaceri, respectiv de la realizarea 
tranzacţiei ocazionale, sau chiar mai mult, la solicitarea Oficiului sau a altor autorităţi, indiferent dacă respectivul cont a 
fost închis sau relaţia cu clientul a încetat, într-o formă corespunzătoare. Evidenţele trebuie să fie suficiente pentru a 
permite o reconstituire a tranzacţiei individuale, inclusiv suma şi tipul valutei, pentru a furniza probe în justiţie, dacă 
este necesar. În îndeplinirea sarcinilor stabilite prin Legea nr. 129/2019, persoanele responsabile au acces direct și 
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permanent la toate evidenţele întocmite de Societate în conformitate cu prevederile legale incidente, verifică 
evidențele clientelei și întocmesc și păstrează evidențe ale propriilor rapoarte. 

RAPORTARE FINANCIARĂ 

Situațiile financiare aferente anului 2020 au fost întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare 
Financiară (IFRS) și cu Norma ASF nr. 39/2015, care se aplică împreună cu Legea contabilității nr. 82/1991 (republicată și 
modificată). Auditorul financiar este KPMG Audit S.R.L. 

În 24 aprilie 2020 Administratorul a publicat Situațiile financiare la 31.12.2019 în conformitate cu Norma ASF nr. 
39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu IFRS, aplicabile entităților autorizate, reglementate și 
supravegheate de ASF din Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, cu modificările și completările ulterioare, 
auditate de societatea KPMG Audit SRL, auditorul financiar al societății si aprobate de Adunarea Generală Ordinară a 
Acționarilor din 23 aprilie 2020 – însoțite de Raportul anual al administratorilor si de Raportul auditorului independent. 

În 15 mai 2020 Administratorul a publicat Raportul privind administrarea SIF Muntenia pe trimestrul I 2020 precum și 
Situațiile financiare Interimare la 31 martie 2020 întocmite în conformitate cu Norma ASF nr. 39/2015 pentru aprobarea 
Reglementărilor contabile conforme cu IFRS, aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de ASF din 
Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare- neauditate  

În data de 13 august 2020 Administratorul a publicat Raportul privind administrarea SIF Muntenia pentru semestrul I 
2020, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017, Regulamentului nr.15/2004, Regulamentului ASF nr. 5/2018 și 
Normei nr.39/2015 precum și Situațiile Financiare Interimare la 30 iunie 2020, întocmite în conformitate cu Norma ASF 
nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu IFRS, aplicabile entităţilor autorizate, 
reglementate şi supravegheate de ASF din Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare- neauditate. 

În data de 10 noiembrie 2020 Administratorul a publicat Raportul privind administrarea SIF Muntenia pentru trimestrul 
III 2020, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017, Regulamentului nr.15/2004, Regulamentului ASF nr. 5/2018 și 
Normei nr.39/2015, precum și Situațiile Financiare Interimare la 30 septembrie 2020, întocmite în conformitate cu 
Norma ASF nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu IFRS, aplicabile entităţilor autorizate, 
reglementate şi supravegheate de ASF din Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare- neauditate. 

CONFLICTUL DE INTERESE ȘI TRANZACȚIILE CU INSTRUMENTE FINANCIARE ALE PERSOANELOR RELEVANTE 

Administratorul nu are dețineri ce intră în conflict de interese cu Societatea. Membrii CA își pot prelua atribuțiile doar 
după obținerea avizului ASF.  

Documentația depusă la ASF de către fiecare membru al CA, în vederea obținerii avizului, include declarații din care 
rezultă eventualele conflicte de interese.  

Administratorul stabilește principalele reguli și măsuri pe care le poate adopta în procesul decizional privind prevenirea 
și gestionarea conflictelor de interese și poartă răspunderea implementării și respectării procedurii de lucru privind 
prevenirea şi gestionarea conflictelor de interese.  

Pentru a respecta prevederile legale în vigoare cu privire la prevenirea și gestionarea corespunzătoare a conflictelor de 
interese, la nivelul Administratorului există Compartimentul management risc și Compartimentul de conformitate, care 
au rolul de a asigura prevenirea sau gestionarea adecvată a situațiilor cu posibil impact negativ asupra Societății, prin 
utilizarea de procese, mecanisme și tehnici specifice legate de prevenirea și gestionarea conflictelor de interese cu un 
risc semnificativ de prejudiciere a investitorilor. 

Prin compartimentele funcționale având atribuții specifice, prin rapoartele întocmite de către acestea conform 
atribuțiilor, CA are acces permanent la informațiile relevante cu privire la potențialele conflicte de interese care 
afectează sau pot afecta activitatea Societății sau Administratorului, fiind totodată, informat și cu privire la aspectele de 
natură legală, materială, operațională și financiară, care ar putea avea impact. 

La apariţia unui conflict de interese în rândul administratorilor, aceștia informează CA asupra acestuia și se abțin de la 
dezbaterile și votul asupra elementelor respective, în conformitate cu prevederile legale incidente; aceste situații sunt 
consemnate în procesul-verbal de ședință a CA.  

Este interzisă folosirea de informații privilegiate legate de politica de investiții a Societății de către membrii CA, 
conducerea executivă, precum și orice persoană cu care Administratorul/Societatea are încheiat un contract de 
muncă/mandat/prestări servicii, atunci când aceștia realizează tranzacții cu instrumente financiare aflate în portofoliul 
propriu.  
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Este interzisă diseminarea de informații cu privire la tranzacțiile pe care CA, conducătorii Administratorului, precum și 
orice persoane cu care Administratorul/Societatea are încheiat un contract de muncă/mandat/prestări servicii.  

În cazul tuturor tranzacțiilor personale efectuate de către persoanele relevante din cadrul Administratorului, indiferent 
de instrumentul financiar, toate persoanele relevante transmit Administratorului un raport care să conțină informații cu 
privire la respectivele tranzacții. Aceste tranzacții vor fi consemnate în registrul tranzacțiilor personale, împreună cu 
orice autorizaţie sau interdicţie, comunicate acestuia de terțe părți, în legătură cu asemenea tranzacţii. 

Societatea îndeplineste obligațiile instituționale de raportare și informare, prin modalitățile precizate de reglementările 
CNVM/ASF și ale BVB, inclusiv prin postarea pe site și publicare în presa de specializate.  

Regulile și procedurile interne ale Administratorului, precum și Regulamentul privind guvernanța corporativă, cuprind 
reglementări pentru evitarea conflictelor de interese în administrarea Societății, regulile de etică profesională care 
trebuie respectate de către salariaţii proprii astfel încât deciziile luate de administratori/conducerea executivă, 
respectiv punerea în aplicare a acestor decizii să fie făcute cu respectarea prioritară a interesului acţionarilor Societății. 

REGIMUL INFORMAȚIEI CORPORATIVE  

Administratorul deține un sistem eficient de comunicare și de transmitere a informațiilor, care impiedică divulgarea 
informațiilor confidențiale. În acest scop, Administratorul a adoptat o procedură pentru asigurarea securității, 
integrității și confidențialității informațiilor. 

Managementul securității informației este asumat atât de managementul la cel mai înalt nivel, cât și de conducătorii 
structurilor funcționale ale Administratorului. Tuturor le revine obligația de a desemna responsabilitățile cerute de 
politica și procedurile de securitate, de a aloca și utiliza eficient resursele necesare, astfel încât să se asigure o protecție 
reală a datelor și informațiilor, precum și un control adecvat al serviciilor. Responsabilitatea pentru protecția și 
securitatea bunurilor companiei revine nemijlocit proprietarilor acestor resurse. 

Informaţiile companiei şi infrastructura acesteia sunt securizate împotriva ameninţărilor, cum ar fi manipulare greșită 
sau distrugere, corupere, acces neautorizat, procesări neautorizate sau tranzacţii suspecte, diseminări neautorizate ale 
informațiilor legate de clienți şi a altor informaţii confidenţiale, erori produse accidental sau intenţionat. 

Aceste măsuri de protecţie guvernează informaţia şi sistemele informatice interne, cât şi cele de uz extern şi asigură 
practici de management al informației conform cerinţelor legale interne și conform celor mai bune practici 
internaționale. 

Securizarea informaţiilor Administratorului, ale Societății şi a sistemelor informatice are o importanţă strategică şi 
critică asupra eficienţei şi continuităţii activităţii Societății. În acest sens, sunt luate în calcul următoarele principii:  

• măsurile de protejare a resurselor informatice sunt în concordanţă cu cerinţele de business, nivelul expunerii la 
risc, eficienţa şi valoarea resursei; 

• implementarea securităţii informaţiei este practică şi realizabilă prin echilibrul dintre nivelul de protecţie şi 
eficienţă; 

• securitatea informaţiei pleacă de la un proces de administrare a incidentelor, a ameninţărilor şi a riscurilor 
inerente; 

• angajaţii, consultanţii, partenerii de afaceri şi alte părţi asociate ce oferă servicii către Administrator/Societate 
trebuie să se asigure că acţiunile lor sunt în concordanţă cu politicile de securitate a informaţiei şi cu procedurile 
incidente. 

Compartimentul cu atribuții în acest sens întocmește comunicate/rapoarte curente/rapoarte periodice care sunt 
disponibile conform legislației specifice aplicabile Societății, în termenul de raportare a informațiilor prevăzute. 
Informațiile diseminate către public sunt complete, corecte, efectuate în timp util, astfel încât să permită luarea unor 
decizii investiționale obiective. 

Administratorul actualizează permanent secțiunea “Informații pentru investitori” de pe site-ul Societății. 

RESPONSABILITATE SOCIALĂ  

Societatea desfășoară permanent activități privind responsabilitatea socială a companiei, în fiecare an sprijinind în mod 
direct sau prin intermediul fundațiilor/asociațiilor specializate, categoriile defavorizate din comunitatea unde își 
desfășoară activitatea. Societatea contribuie și la sustinerea acțiunilor științifice, culturale, sportive, medicale, 
educative, de mediu, evenimente de interes național sau zonal.  
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DELEGĂRI 

Societatea a avut încheiate, pentru anul 2020, următoarele contracte: 

• cu societatea CMF Consulting S.A., evaluator autorizat, Contractul cadru nr. 84500/5429/02.08.2018 privind 
elaborarea unor lucrări de evaluare și activități conexe evaluării, pe o perioadă de 12 luni de la data semnării, cu 
posibilitatea de a se prelungi automat cu câte o perioadă de 12 luni; 

• cu societatea Veridio S.R.L., evaluator autorizat, Contractul cadru nr. 3220/104435/16.10.2020, având ca obiect 
elaborarea unor lucrări de evaluare și activități conexe evaluării, pe o perioadă de 36 luni, cu posibilitatea de a se 
prelungi automat cu câte o perioadă de 12 luni; 

• cu societatea MZ Finance Advisory and Assurance S.R.L., conform contractului de audit intern 15/2016 înregistrat 
cu nr. 6747/66528/15.11.2016. Conform Actului adițional nr. 1 înregistrat cu nr. 8793/88483/12.11.2018 la 
contractul anterior menționat, mandatul auditorului intern a fost prelungit inițial pentru o perioadă de doi ani, 
până la data de 30.11.2020. În anul 2020, conform Actului adițional nr. 2 înregistrat cu nr. 
3507/104865/12.11.2020, mandatul auditorului intern a fost prelungit pentru o perioadă de un an, până la data de 
30.11.2021. 
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9 SITUAȚIA FINANCIAR CONTABILĂ 

Societatea a întocmit situațiile financiare la 31.12.2020 în conformitate cu Norma ASF nr. 39/2015 pentru aprobarea 
Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile entităților 
autorizate, reglementate și supravegheate de ASF din Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, cu modificările 
și completările ulterioare. 

Situațiile financiare sunt auditate de societatea KPMG Audit SRL, auditorul financiar al Societății. 

Mai jos vom prezenta un rezumat al situațiilor financiare la 31.12.2020, pentru detalii vă rugăm să consultați notele la 
situațiile financiare la 31.12.2020, anexă la prezentul raport. 

SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE 

În LEI 31 decembrie 
2020 

31 decembrie 
2019 

Active 
  

Numerar și conturi curente 29.428.118 2.288.570 
Depozite plasate la bănci 35.567.325 48.830.657 
Active financiare la valoarea justă prin profit sau pierdere 760.465.458 817.525.382 
Active financiare la valoarea justă prin alte elemente ale 
rezultatului global 

782.464.281 798.621.743 

Active financiare evaluate la cost amortizat 5.884.909 11.247.685 
Alte active 4.715.215 1.702.389 

Total active 1.618.525.306 1.680.216.426    
Datorii 

  

Dividende de plată 27.672.577 43.547.004 
Datorii privind impozitul pe profit amânat 27.665.485 48.821.284 
Alte datorii 5.646.112 13.821.904 

Total datorii 60.984.174 106.190.192    
Capitaluri proprii 

  

Capital social 78.464.520 80.703.652 
Efectul hiperinflaţiei - IAS 29 781.006.539 803.294.017 
Acțiuni proprii - (16.345.504) 
Rezultat reportat 501.786.070 503.040.623 
Rezerve din reevaluarea activelor financiare la valoare justă 
prin alte elemente ale rezultatului global 

196.284.003 203.333.446 

Total capitaluri proprii 1.557.541.132 1.574.026.234    
Total datorii şi capitaluri proprii 1.618.525.306 1.680.216.426 

Tabel nr. 9.1. Situația poziției financiare 

Valoarea activelor totale la 31 decembrie 2020 este în scădere cu 61,69 milioane lei, respectiv 3,7%, față de valoarea 
înregistrată la 31 decembrie 2019.  

Principalele elemente ale activului au evoluat față de finalul anului 2019, după cum urmează: 

• Numerarul și echivalentele de numerar (includ și depozitele plasate la bănci) au crescut, comparativ cu 31.12.2019, 
cu 13,88 milioane lei, fapt datorat deciziei Administratorului, cu mențiunea că strategia privind lichiditatea 
portofoliului Societății a fost respectată (% activ total la 31.12.2020 – 4,0%); 

• Activele financiare la valoare justă prin profit sau pierdere60 înregistrează o scădere cu 7,0%, scădere ce se 
datorează diferenței nefavorabile de valoare justă a activelor financiare evaluate la valoare justă prin profit sau 
pierdere. La 31.12.2020, pachetul de acțiuni deținut la Biofarm S.A. reprezenta 13,4% din total active contabile 
(31.12.2019: 10,9%); 

• Valoarea activelor financiare la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global61 s-a diminuat, comparativ 
cu 31.12.2019, cu 16,16 milioane lei, respectiv 2,0%, ca efect al înregistrării diferențelor nefavorabile de valoare 

 
60 detalii se regasesc în Nota 14a) la Situațiile financiare anuale ale Societății la 31.12.2020 
61 detalii se regasesc în Nota 14b) la Situațiile financiare anuale ale Societății la 31.12.2020 
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justă, în special, la emitenții tranzacționați pe BVB sau ATS. La 31.12.2020 pachetul deținut la Banca Transilvania 
S.A. reprezenta 21,1% din total active contabile ale Societății (31.12.2019: 21,0%). 

Capitalurile proprii dețin ponderea majoră în structura pasivului. Acestea s-au diminuat, comparativ cu aceeași perioadă 
a anului precent, din cauza diferențelor negative de valoare justă ale activelor financiare înregistrate în categoria 
Rezerve din reevaluarea activelor financiare la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global la 31 decembrie 
2020 și a înregistrării unei pierderi nete în cursul exercițiului financiar încheiat la 31.12.2020. 

 

Diferență activ net conform reglementărilor contabile/activ net certificat de către Depozitar 

Având în vedere că în evidențele contabile înregistrările sunt conform Normei ASF nr. 39/2015 și a procedurilor de 
evaluare aprobate de Administrator, iar calculul lunar al activului net are la bază cerințele Regulamentului ASF nr. 
9/2014 și regulile de evaluare aprobate de către Administrator, la 31.12.2020 există diferențe între valoarea activului 
net calculat conform normelor contabile și cea a activului net certificat de către Depozitar. 

Un centralizator al diferențelor dintre activul net conform evidențelor contabile și activul net certificat este prezentat 
mai jos. 

Explicație Suma62 

Activ net conform evidențelor contabile 1.557,541 

Activ net certificat  1.542,285 

Diferențe, din care: 15,256 

Diferență de valoare justă pentru portofoliul de acțiuni 3,422 

Diferență de valoare justă pentru portofoliul de obligațiuni 3,182 

Diferență ajustare pt. depreciere debitori din retrageri din societăți 
nelistate 

(2,530) 

Diferență datorii (0,023) 

Diferență impozit amânat aferent pierderii fiscale63 11,205 

Tabel nr. 9.2. Diferențe activ net certificat / activ net conform evidențelor contabile 

  

 
62 sunt prezentate în milioane lei 
63 detalii se regăsesc în Nota 17 la Situațiile financiare anuale ale Societății la 31.12.2020 
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SITUAŢIA PROFITULUI SAU PIERDERII ŞI A ALTOR ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL 

În LEI 2020 2019 
Venituri 

  

Venituri din dividende 49.348.263 52.419.044 
Venituri din dobânzi 1.723.224 1.864.804 
Alte venituri operaţionale - 696.588    
Câştig din investiţii   

Câștig net din diferenţe de curs valutar  178.712 241.751 
(Pierdere netă) / Câştig net din active financiare la 
valoarea justă prin profit sau pierdere 

(63.537.403) 95.896.891 
   
Cheltuieli   

Venituri nete din reluarea ajustărilor pentru 
deprecierea activelor 

806.709 127.576 

Cheltuieli de administrare   

Comisioane de administrare (19.939.043) (26.141.496) 
Cheltuieli cu remuneraţia membrilor Consiliului 
Reprezentanţilor Acţionarilor și cu salariile 
personalului 

(467.016) (500.152) 

Alte cheltuieli operaţionale (4.210.642) (4.202.128)    
(Pierdere) / Profit înainte de impozitare (36.097.196) 120.402.878    
Impozitul pe profit 10.240.894 (8.489.178) 

(Pierdere netă) / Profit net al exercițiului financiar (25.856.302) 111.913.700    
Alte elemente ale rezultatului global   

Elemente care nu pot fi reclasificate în profit  sau 
pierdere  

  

Reevaluarea la valoare justă a activelor financiare 
la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului 
global, netă de impozit amânat  

(6.379.368) 200.840.858 

Rezerva aferentă activelor financiare la valoare 
justă prin alte elemente ale rezultatului global 
transferată în rezultat reportat 

(670.075) (13.383.379) 

   
Alte elemente ale rezultatului global (7.049.443) 187.457.479 
   
Total rezultat global aferent perioadei (32.905.745) 299.371.179 

Tabel nr. 9.3. Situaţia profitului sau pierderii şi a altor elemente ale rezultatului global 

Evoluția elementelor semnificative ce compun situația separată a profitului sau a pierderii și a altor elemente ale 
rezultatului global este următoarea: 

• Veniturile din dividende au înregistrat o scădere cu 3,07 milioane lei (-5,9%) față de exercițiul financiar încheiat la 
31.12.2019 64,  

• Categoria Venituri din dobânzi a înregistrat o scădere cu 0,14 milioane lei, deteminată de scăderea dobânzilor la 
depozitele și conturile curente bancare și a veniturilor din dobânzi aferente activelor financiare evaluate la cost 
amortizat; 

• Câștigurile din investiții sunt structurate astfel: 

- Pierderea netă din reevaluarea activelor financiare la valoarea justă prin profit sau pierdere înregistrează o 
valoare negativă de 63,5 milioane lei, cauzată de scăderea valorii juste a valorilor mobiliare ce sunt înregistrate 
în această categorie, independent de administrarea Societății; 

- Câștigul net din diferențe de curs valutar înregistrează o valoare de 0,18 milioane lei, cu 26,1% mai mică decât 
cea înregistrată în exercițiul financiar încheiat la 31.12.2019. 

Efectul conjugat al elementelor prezentate anterior este înregistrarea unui rezultat net negativ, în valoare de 25,86 
milioane lei. 

 
64 societățile Teraplast S.A. și Germina Agribusiness S.A. au distribuit dividende aferente trimestrului III 2020, în valoare totală de 4,67 
milioane lei 
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SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 

La întocmirea situaţiei fluxurilor de trezorerie, s-au considerat ca numerar şi echivalente de numerar: numerarul din 
casierie, conturile curente la bănci, depozitele cu o scadenţă iniţială mai mică de 90 de zile. 

În LEI       2020 2019 
Activităţi de exploatare 

  

(Pierdere) / Profit înainte de impozitare (36.097.196) 120.402.878 
Ajustări:   

Venituri nete din reluarea ajustărilor pentru deprecierea 
activelor 

(806.709) (127.576) 

Pierdere netă / (Câștig net) din active financiare la 
valoare justă prin profit sau pierdere 

63.537.403 (95.896.891) 

Venituri din dividende (49.348.263) (52.419.044) 
Venituri din dobânzi (1.723.224) (1.864.804) 
Câștig net din diferenţe de curs valutar  (178.712) (241.751) 
Cheltuieli cu dobânzile aferente datoriei din contractul 
de leasing 

16.339 44.029 

Alte ajustări 2.064.690 10.369.120 
Modificări ale activelor şi datoriilor aferente activităţii 
de exploatare 

  

Modificări ale activelor financiare la valoare justă prin 
profit sau pierdere 

(6.538.895) 12.114.302 

Modificări ale activelor financiare la valoare justă prin 
alte elemente ale rezultatului global  

(108.831) (5.506.297) 

Modificări ale activelor financiare evaluate la cost 
amortizat 

5.507.709 (1.000.000) 

Modificări ale altor active 430.094 1.505.747 
Modificări ale altor datorii (9.825.677) (1.483.952) 
Plasamente nete în depozite cu scadenţa mai mare de 3 
luni şi mai mică de un an 

(9.694.500) (15.729.500) 

Dividende încasate 46.234.435 50.375.605 
Dobânzi încasate 1.760.279 2.027.991 
Impozit pe profit plătit (851.341) - 

Numerar net rezultat din activităţi de exploatare 4.377.601 22.569.857 

Activităţi de investiţii   

Plăţi pentru achiziţii de imobilizări corporale și 
necorporale 

(179) (177) 

Încasări din vânzarea imobilizărilor corporale - 133.725 

Numerar net (utilizat în) / rezultat din activităţi de 
investiţii 

(179) 133.548 

Activităţi de finanţare   

Dividende plătite, inclusiv impozit pe dividende plătit (133.711) (1.361.399) 
Plăţi aferente datoriei din contractul de leasing, inclusiv 
dobânda  

(61.424) (142.717) 

Răscumpărare acțiuni proprii - (16.345.504) 

Numerar net utilizat în activităţi de finanţare (195.135) (17.849.620)    
Creșterea netă în numerar şi echivalente de numerar 4.182.287 4.853.785 
Efectul variaţiei cursului de schimb asupra numerarului 
şi echivalentelor de numerar 

(4.239) (5.643) 

Numerar şi echivalente de numerar la 1 ianuarie 25.250.070 20.401.928 

Numerar şi echivalente de numerar la 31 decembrie 29.428.118 25.250.070 

Tabel nr. 9.4. Situația fluxurilor de trezorerie 

Pe parcursul anului 2020, activitatea din exploatare a generat numerar ca efect al încasărilor de dividende de la 
societățile din portofoliu, din vânzarea de acțiuni și încasarea obligațiunilor ajunse la scadență (detalii în capitolele 
relevante și în Note la Situațiile financiare anuale la 31.12.2020).  
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Monitorizarea atentă a portofoliului Societății și deciziile luate în activitatea de investiții au dus la o variație netă a 
fluxurilor de trezorerie, la 31.12.2020, în valoare de 4,18 milioane lei.  

 

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI 

Indicator 2020 2019 2018 

Indicatorul lichidității curente1 2,13 1,54 1,39 

Indicatorului gradului de 
îndatorare2 

Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul 

Viteza de rotaţie a activelor 
imobilizate3 

0,1512 0,1507 0,1693 

Profit net / activ net certificat(%) - 7,02 1,81 

ROA4(%) - 6,66 1,69 

ROE5(%) - 7,11 1,82 

Tabel nr. 9.5. Indicatori economico-financiari 

 

Mod de calcul 

1 Active curente / Datorii curente 

2 Capital împrumutat / Capital propriu x 100 

3 Cifra de afaceri / Active imobilizate (cifra de afaceri = venituri totale (curente) ale Societății). 

4 Profit net / Total active contabile (este unul dintre indicatorii principali de rentabilitate ai unei companii și măsoară eficiența utilizării activelor, din 
punctul de vedere al profitului obținut și arată câte unități aduce, sub formă de profit, o unitate investită în active). 

5 Profit net / capitaluri proprii (este unul dintre cei mai importanți indicatori ce măsoară performanța unei companii. Indicatorul este calculat ca 
raport între profitul net obținut de companie și capitalurile proprii, exprimând practic modul și eficiența cu care acționarii și-au investit banii)  
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10 EXECUȚIA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI  

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2020 a fost aprobat în AGOA din data de 23 aprilie 2020, prin 
Hotărârea nr. 5. 

În LEI B.V.C. 2020 Realizat 2020 % 

1. Total venituri 61.700.000 51.071.487 82,8 

1.1. Venituri din investitii 61.600.000 51.071.487 82,9 

 1.1.1 Venit brut din dividende 60.000.000 49.348.263 82,3 

 1.1.2 Venit din dobânzi  1.600.000 1.723.224 107,7 

1.2 Alte venituri 100.000 0 0,0 

2. Total cheltuieli 28.100.000 24.616.701 87,6 

2.1 Cheltuieli de administrare 23.200.000 19.939.043 85,9 

2.2 Cheltuieli externe 2.600.000 2.649.279 101,9 

2.3 Cheltuieli de administrare portofoliu 1.500.000 1.494.620 99,6 

2.4 Cheltuieli CRA 700.000 533.585 76,2 

2.5 Alte cheltuieli 100.000 174 0,2 

3. Pierderea netă din evaluarea activelor financiare la 
valoarea justă prin profit sau pierdere 

- (62.551.982) - 

4. Profit brut 33.600.000 (36.097.196) - 

5. Impozit profit (curent și amânat), inclusiv impozit pe venit 
din dividende 

- 
(10.240.894) 

- 

6.Profit net - (25.856.302) - 

Tabel nr. 10.1. Execuția B.V.C. în anul 2020 

Veniturile totale ale Societății înregistrate în anul 2020 reprezintă 82,8% din valoarea bugetată aprobată de acționarii 
Societății. Neîndeplinirea acestui indicator este cauzată de evoluția pandemiei de COVID-19, implicit de recomandările 
prudențiale ale autorităților către anumite sectoare economice. 

Cheltuielile totale bugetate au atins un nivel de 87,6% din valoarea bugetată pentru anul 2020 și sunt alcătuite, în 
principal, din următoarele subcategorii: 

- cheltuielile cu administrarea reprezintă comisionul lunar al Administratorului calculat conform contractului de 
administrare în vigoare, 

- cheltuielile externe reprezintă cheltuielile cu serviciile prestate de terți respectiv cheltuielile cu furnizorii de servicii 
(BRD – depozitar, custode, Depozitarul Central, comisioane și taxe ASF, auditorul financiar al societății, auditorul 
intern, cheltuieli pentru relația cu investitorii, cheltuieli cu publicitatea obligatorie, plăți către registrul comerțului), 

- cheltuielile de administrare portofoliu cuprind comisioanele tranzacțiilor la SSIF, cheltuieli cu servicii de recuperare 
creanțe, cheltuieli cu asistență juridică, cheltuieli cu serviciile de evaluare efectuate de către evaluatori externi, etc. 

Pierderea netă din evaluarea activelor la valoare justă prin profit sau pierdere este în sumă de 62,55 milioane lei și este 
efectul recunoașterii diferențelor negative ale valorii juste a activelor financiare (în principal, din unități de fond și 
obligațiuni) din această categorie la data de 31.12.2020.  

Coroborând elementele prezentate mai sus, Societatea înregistrează, la 31.12.2020, un rezultat net negativ în valoare 
de 25,86 milioane lei. 
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11 EVENIMENTE ULTERIOARE 

În cadrul AGEA din data de 07 ianuarie 2021 a fost aprobată modificarea Actului constitutiv al Societății, în vederea 

corelării cu prevederile Legii nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru 

modificarea și completarea unor acte normative (detalii se regasesc în hotărârile publicate). Raportul curent aferent 

AGEA din data de 7 ianuarie 2020 este disponibil pentru consultare pe pagina de internet a societății, 

www.sifmuntenia.ro, în secțiunea dedicată. 

 

În ședința din data de 04.01.2021, CA al Administratorului a luat act de notificarea transmisă de către domnul Mircea 

Constantin, Director Strategie, privind încetarea contractului individual de muncă, începând cu data de 05.02.2021.  În 

data de 03.02.2021 a fost încheiat un acord prin care termenul de preaviz privind încetarea contractului individual de 

muncă a fost prelungit până la data de 25.02.2021. 

În ședința din data de 05.01.2021, CA al Administratorului a aprobat numirea domnului Sergiu Mihailov în funcția de 
Director Administrare Corporativă, care a fost supusă autorizării de către ASF. Domnul Sergiu Mihailov a fost autorizat 
prin autorizația ASF nr. 16 / 22.01.2021. 

12 PERSPECTIVE 2021 

În cel de-al treilea trimestru al anului 2020, aprobările pentru vaccinarea în masă a populației au îmbunătățit 
perspectivele asupra evoluției pandemiei de COVID-19 și, totodată, asupra revenirii ramurilor economiei ce au 
înregistrat pierderi majore din cauza evoluției virusului.  

Contrar așteptărilor, la finalul anului 2020, mutațiile suferite de virusul SARS-CoV-2 au dus la revizuirea măsurilor de 
relaxare pe care cele mai multe dintre țări le aplicau sau urmau să le aplice, măsuri ce vizau inclusiv circulația 
persoanelor sau a mărfurilor între state. 

În ciuda incertitudilor prezente, în cadrul World Economic Outlook Update, ianuarie 2021, prezentat de către Fondul 
Monetar Internațional, analiștii preconizează o creștere economică globală cu 5,5% în anul 2021 și cu 4,2% în anul 2022. 
Totuși, se precizează faptul că avansul din anul 2021 va varia semnificativ de la un stat la altul, în funcție de modul în 
care fiecare stat în parte va gestiona numărul de cazuri noi și puterea sistemului medical de a face față noilor provocări, 
atât din punct de vedere al resurselor tehnice, cât și al resursei umane. Totodată, va depinde și de eficacitatea noilor 
politici fiscale adoptate de către guverne, ce vor veni în ajutorul celor afectați de pandemia de COVID-19. 

În luna ianuarie a anului 2021, Comisia Națională de Strategie și Prognoză a publicat Prognoza pe termen mediu 2020 –
2024, varianta de iarnă. Comparativ cu datele publicate în luna noiembrie a anului 2020, proiecția PIB a fost revizuită în 
scădere, atât pentru anul 2020, cât și pentru anul 2021 (-0,2% în ambele cazuri).  

În graficul următor prezentăm proiecția PIB a României, în perioada 2020 – 2024, prezentată de Comisia Națională de 
Strategie și Prognoză și de către Fondul Monetar Internațional, cât și proiecția PIB în regiunea Europei de Est65. 

Grafic 12.1. Proiecție PIB, ani 2020-2024 

 

Sursa: date extrase CSNP, FMI 

 
65 https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/ROU/EEQ 
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Având în vedere sinergiile care sunt create sau se pot crea între statele membre ale Uniunii Europene, perspectivele de 
evoluție ale României sunt strâns legate de cele ale blocului comunitar european. De asemenea, sinergiile pot ajuta la 
optimizarea valorii adăugate a investițiilor finanțate integral sau parțial din bugetul UE, a piețelor comune de desfacere 
sau a investițiilor străine directe66. 

În Strategia fiscal-bugetară pentru perioada 2021-2023, prezentată de către Guvernul României, acesta și-a propus o 
serie de obiective majore privind politicile fiscale și bugetare: 

• să mobilizeze resursele financiare de care statul are nevoie pentru finanțare și să le direcționeze țintit și eficient, în 
funcție de priorități;  

• să susțină un mediu de afaceri favorabil și predictibil, pentru redresare economică și o creștere economică 
sustenabilă; 

• să contribuie la realizarea recuperării contracției economice din anul 2020 și să asigure stabilitatea economiei 
românești, prin atenuarea impactului nefavorabil care poate apărea în evoluția ciclurilor economice. 

Pentru anul 2021, măsurile de combatere a pandemiei COVID-19, cu impact pe cheltuielile bugetului general de stat, 
însumează 14,38 miliarde lei, cu 10,8% mai mici decât cele înregistrate în anul 2020. Comparativ cu anul precedent, 
unde măsurile cu impact asupra veniturilor bugetului general consolidat au fost în valoare de 21,91 miliarde lei, în anul 
2021 nu sunt bugetate asemenea măsuri.  

Conform celor prezentate anterior, Administratorul apreciază că dinamica crizei sanitare poate afecta pe termen lung 
volumele tranzacționate, fluxurile de numerar și profitabilitatea, atât a Societății cât și a companiilor în care deține 
participații. Administratorul depune eforturi susținute pentru a proteja capitalul acționarilor Societății.  

În luna iulie 2020, Administratorul a depus la ASF documentația ce stă la baza autorizării Societății ca Fond de Investiții 
Alternative destinat investitorilor de retail (FIAIR). Începând cu data autorizării Societății ca FIAIR, Administratorul va 
administra Societatea cu respectarea prevederilor Legii nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții 
alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative și a Regulamentului nr. 7/2020 privind autorizarea 
și funcționarea fondurilor de investiții alternative. 

OBIECTIVELE STRATEGICE PRIORITARE PENTRU ANUL 2021 

Obiectivele strategice prioritare și direcțiile de acțiune pentru anul 2021 vor fi prezentate, în detaliu, în Programul de 
administrare și Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SIF Muntenia S.A. 2021, care va fi supus aprobării acționarilor. 

Rezumat 

Strategia de investiții urmărește ca portofoliul Societății să aibă caracteristici bine definite de fond balansat, care îmbină 
active (diferite tipuri de instrumente financiare) cu potenţial de creştere a valorii activelor administrate și a veniturilor 
din investiții. Strategia și portofoliul Societății se încadrează în cerințele reglementărilor europene incidente fondurile 
alternative de investiții.  

Administratorul nu investește în instrumente financiare derivate (tranzacționate pe piețe reglementate, pe sisteme 
organizate de tranzacționare (OTF) sau în afara piețelor (over the counter/ OTC) în numele său sau al Societății și nu 
utilizează efectul de levier în politica de investiții adoptată în legătură cu administrarea Societății. 

Societatea are ca obiectiv financiar administrarea eficientă a portofoliului de active, în măsură să asigure un flux 
constant de venituri, conservarea și creșterea pe termen mediu-lung a capitalului, în scopul creșterii valorii pentru 
acționari și obținerea unor randamente cât mai ridicate ale capitalului investit. 

OBIECTIVELE STRATEGICE PRIORITARE PENTRU 2021  

• Continuarea procesului de restructurare a portofoliului și administrarea eficientă a acestuia astfel încât să fie 
asigurată creștere sustenabilă pe termen lung. 

• Continuarea procesului investițional, cu accent pe investițiile în România și în acțiuni cotate. 

 

Raportul administratorului privind administrarea Societății în anul 2020 a fost aprobat în ședința CA al Administratorului 
din data de 18.03.2021. 

 
66 investițiile străine directe se disting de investițiile de portofoliu, în care un investitor doar achiziționează acțiuni ale unor companii 
străine, prin faptul că ISD nu sunt numai un flux de capital, ci și de tehnologie, cunoștințe, practici organizatorice etc. și pot stimula și 
ajuta la dezvoltarea altor firme autohtone  
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13 ANEXE 

- Situațiile financiare la 31 decembrie 2020 întocmite în conformitate cu prevederile Normei ASF nr. 39/28 
decembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, neauditate, care includ: 

o Situația poziției financiare, 

o Situația profitului sau pierderii și a altor elemente ale rezultatului global, 

o Situația modificărilor capitalurilor proprii, 

o Situația fluxurilor de trezorerie, 

o Note la situațiile financiare. 

- Declarația privind responsabilitatea pentru întocmirea situațiilor financiare la 31.12.2020; 

- Situația detaliată a investițiilor SIF Muntenia la 31 decembrie 2020, întocmită în conformitate cu anexa nr.17 din 
Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a 
organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor67; 

- Actele constitutive ale Societății, modificate pe parcursul anului 2020; 

- Declarație privind aplicarea principiilor de guvernanță corporativă pentru SIF Muntenia S.A. (conform Anexei la 
Regulamentul ASF nr. 2/2016 privind aplicarea principiilor de guvernanță corporativă de către entitățile autorizate, 
reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările 
ulterioare); 

- Stadiul conformării cu prevederile Codului de Guvernanță Corporativă al BVB la 31 decembrie 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIF Muntenia S.A. prin administratorul său 
SAI Muntenia INVEST S.A. 

 
Director General, 

Marian Nicușor BUICĂ 
 

 SIF Muntenia S.A. prin administratorul său 
SAI Muntenia INVEST S.A. 

 
Contabil Șef, 

Irina MIHALCEA 

 
67 până la data autorizării Societății ca FIAIR, situația detaliată a investițiilor va fi prezentată conform anexei 17 din Regulament 
15/2004. Ulterior datei autorizării, situația va fi prezentată conform anexei nr. 11 din Regulamentul ASF nr. 7/2020 



CV-urile membrilor CA și Conducerii Executive ale Administratorului în funcție la 31.12.2020 (CV-urile detaliate se regăsesc pe site-ul Societății) 

Nume Vârsta Calificare Experiență profesională 
Funcția 

deținută 

Vechime în 

funcție 

Adrian 
Simionescu 

48 2002–2007 Licențiat în Drept 
Universitatea Bioterra București – 
Facultatea de Drept  

1996–2002 Doctor în Economie (PhD) 
Academia de Studii Economice din 
București – Facultatea de Relații 
Economice Internaționale 

1995–1996 Master - Managementul 
Calității și Managementul Crizei, 
Academia de Studii Economice din 
București 

1990–1995 Economist, Academia de 
Studii Economice din București 

1993-1994 Bănci, Burse de Valori și Piață 
de Capital; Contabilitate Financiară; 
Marketing & Management; Institute 
Superieur de Gestion - Paris 

August 2017 - prezent – Membru neexecutiv al Consiliului de 
Administrație, S.A.I. Muntenia Invest S.A.; 

1998 - prezent – Președinte & Director General, Vienna Investment 
Trust S.A. (fosta Finans Securities); 

2016 - prezent – Manager; Delta Energy Management S.a.r.l., 
Luxembourg; 

2013 - prezent – Membru al Consiliului de Administrație, 
Depozitarul Central S.A.; 

2013 - prezent – Președinte, Lector autorizat ASF, Centrul De 
Pregătire Financiară Millenium; 

2002 - 2012 – Membru al Consiliului de Administrație; Grup 
Feroviar Român; 

1995 - 2001 – Lector Universitar Academia De Studii Economice 
din București; 

1994 - 1998 – Director Executiv, Institutul Român De Investiții. 

Membru al 
Consiliului de 
Administrație 

 

3 ani 



 

2 

Nume Vârsta Calificare Experiență profesională 
Funcția 

deținută 

Vechime în 

funcție 

Dorina 
Teodora 
Mihăilescu 

60 1996 - Școala Națională de Studii Politice 
și Administrative - Facultatea de Ştiinţe 
Politice 

1995 - Colegiul Naţional de Apărare 

1984 - Academia de Studii Economice din 
București, - Facultatea de Comerţ 

Decembrie 2017 - prezent – Membru neexecutiv al Consiliului de 
Administrație, S.A.I. Muntenia Invest S.A.; 

Decembrie 2013 - August 2014 – Consilier, Cabinet prim 
Vicepreședinte, Autoritatea de Supraveghere Financiară; 

Aprilie 2013 - Octombrie 2013 – Membru neexecutiv, Autoritatea 
de Supraveghere Financiară; 

Noiembrie 2007 - Aprilie 2013 – Comisar, Comisia Naţională a 
Valorilor Mobiliare; 

2011 - 2013 – Reprezentant al Comisiei Naționale a Valorilor 
Mobiliare (participare la Advisory Technical Committee și General 
Board), European Systemic Risk Board (Consiliul European pentru 
Risc Sistemic); 

Aprilie 2008 – US Securities and Exchange Commission, 
International Institute for Securities Market Development 
(program de pregătire) – Washington D.C.; 

Iunie 2005 - Noiembrie 2007 – Vicepreşedinte, Comisia Naţională a 
Valorilor Mobiliare; 

Decembrie 2004 - Mai 2005 – Deputat. Parlamentul României - 
Camera Deputaţilor - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci; 

2001 - 2004 – Secretar de stat, Guvernul României, Departamentul 
pentru Analiză Instituțională și Socială; 

1998 - 2000 – Consilier în cadrul cabinetul Vicepreşedintelui 
Camerei Deputaților, Parlamentul României - Camera Deputaţilor; 

Aprilie 1997 - Septembrie 2001 – Cenzor, SIF Muntenia S.A.; 

1993 - 1996 – Secretariatul General al Guvernului - Direcția 
Integrare Europeană - expert guvernamental, Guvernul României; 

Septembrie 1990 - 1992 – Deputat, membru Comisia economică, 
Parlamentul României - Camera Deputaţilor; 

Iunie - septembrie 1990 – Director de cabinet al Șefului 
Departamentului de Analiză Politică, Preşedinţia României; 

1984 - 1990 – Economist, ICSM Huedin, Județul Cluj; 

Membru al 
Consiliului de 
Administrație 

 

3 ani 



 

3 

Nume Vârsta Calificare Experiență profesională 
Funcția 

deținută 

Vechime în 

funcție 

Sergiu 
Mihailov 

41 2014-2019 – Licențiat în Drept, 
Facultatea de Drept; Universitatea 
București; 

2002-2007 - Association of Chartered 
Certified Accountants, Marea Britanie 

1998-2002 – Licențiat în Finanțe – 
Asigurări; Facultatea de Științe 
Economice; Universitatea de Vest 
Timișoara;  

Membru al Association of Chartered 
Certified Accountants, Marea Britanie; 

Membru al Camerei Auditorilor 
Financiari din România; 

Membru al Camerei Consultanților Fiscali 
din România; 

Decembrie 2020 - prezent – Membru al Consiliului de Administrație 
al SAI Muntenia Invest S.A: (autorizație ASF nr. 193/ 21.12.2020); 

Septembrie 2020 - Decembrie 2020 – Director Compartiment 
Analiză Oportunități Investiționale și Plasare Active; SAI Muntenia 
Invest S.A; 

2017 - August 2020 – Financial Controller; SAI Muntenia Invest S.A; 

2020 - prezent – Administrator; Unisem S.A.; 

2019 - prezent – Administrator; Rompaper S.R.L.; 

2018 - prezent – Administrator; Vrancart S.A.; 

2017 - prezent – Administrator; CI-CO S.A.; 

2015 - prezent – Administrator; Industrial Export S.A.; 

2009 - 2015 – Tax Manager; Companiile din România ale Grupului 
Central Media Enterprises; 

2005 - 2009 – Tax Assistant Manager, Tax Manager; KPMG 
România; 

2004 - 2005 – Tax Consultant; KPMG România; 

2002 - 2004 – Auditor financiar; KPMG România; 

Membru al 
Consiliului de 
Administrație  

 

- 



 

4 

Nume Vârsta Calificare Experiență profesională 
Funcția 

deținută 

Vechime în 

funcție 

Nicuşor 
Marian 
Buică 

46 Subinginer, absolvent 1997 Profil 
Mecanic, Specializarea Materiale şi 
Defectoscopie Universitatea Politehnică 
din Bucureşti. 

Economist, absolvent 2003 Universitatea 
din Craiova, Facultatea de Ştiinte 
Economice 

MBA, absolvent 2005 City University, 
State of Washington, USA 

Decembrie 2017 - prezent – Director General al S.A.I. Muntenia 
Invest S.A.; 

Septembrie 2020 - prezent – Administrator neexecutiv; Biofarm 
S.A.; 

Septembrie 2019 - prezent – Administrator neexecutiv; Conpet 
S.A.; 

Iunie 2019 - prezent – Administrator neexecutiv; ICPE S.A.; 

Martie 2018 - prezent – Administrator neexecutiv; Cocor S.A.; 

Mai 2017 - prezent – Membru al Consiliul de Administrație; 
Incertrans S.A.; 

Decembrie 2016 - decembrie 2017 - Membru al Consiliul de 
Administrație; S.A.I. Muntenia Invest 

Iunie 2016 - 07 decembrie 2016 – Membru al Consiliul de 
Administrație al Swiss Capital S.A.; 

Mai 2016 - octombrie 2016 – Director Romenergo S.A.;  

Octombrie 2015 - Aprilie 2016 – Secretar de Stat, Ministerul 
Fondurilor Europene; 

Februarie 2015 - Septembrie 2015 – Membru al Consiliul de 
Administraţie; CN „Loteria Română” S.A.; 

Decembrie 2014 - Iulie 2015 – Membru al Consiliul de 
Administraţie; Enel Energie Muntenia S.A.; 

August 2014 - decembrie 2014 – Consilier Ministru Delegat pentru 
Buget, Ministerul Finanţelor Publice; 

Martie 2013 - martie 2014 – Secretar de Stat, Ministerul 
Transporturilor; 

Iunie 2012 - noiembrie 2012 – Consilier Secretar de Stat, Ministerul 
Mediului și Schimbărilor Climatice; 

Iulie 2010 - iunie 2012 – Preşedinte al Consiliul de Administraţie; 
Dunapref S.A.  

Ianuarie 2008 - mai 2009 – Director Comercial; Apolodor Com 
Impex S.R.L.; 

Director 
General 

 

3 ani 
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Nume Vârsta Calificare Experiență profesională 
Funcția 

deținută 

Vechime în 

funcție 

   2007 - iulie 2009 – Conducator (Director adjunct); SSIF Active 
International S.A.; 

Februarie 2004 - 2006 – Control Intern; SSIF Active International 
S.A., 

Octombrie 2001 - decembrie 2005 – Director dezvoltare; Elpreco 
S.A. Craiova; 

Ianuarie 1998 - septembrie 2001 – Broker investiții; SSIF Active 
International. 

  

  



 

6 

Nume Vârsta Calificare Experiență profesională 
Funcția 

deținută 

Vechime în 

funcție 

Mircea 
Constantin 

60 Inginer, absolvent 1987 Institutul 
Politehnic București, Facultatea de 
Automatică, Automatizări și Calculatoare 

Decembrie 2016 – februarie 2021 – Director (Director Strategie) 
care asigură conducerea efectivă, S.A.I. Muntenia Invest S.A.; 

Octombrie 2012 - decembrie 2016 – Directorul direcției/ 
compartimentului Strategie și Calcul Activ Net, S.A.I. Muntenia 
Invest S.A.; 

2007 - 2012 - Membru al Consiliul de Administratie al S.A.I. 
Muntenia Invest S.A.; 

2005 - 2007 – Consilier, S.A.I. Muntenia Invest S.A.; 

1997 - 2007 – Direcția Strategie. Director, Director adjunct, Șef 
Birou, S.A.I. Muntenia Invest S.A.; 

1993 -1997 – Direcția strategie. Șef birou, Expert, Referent de 
specialitate, FPP IV Muntenia respectiv SIF Muntenia S.A. (din 
1995); 

1993 -1994 – Referent de specialitate, FPP IV Muntenia Direcția 
privatizare; 

1992 - 1993 – Referent de specialitate, Agenția Națională Pentru 
Privatizatizare Direcția Dezvoltare Întreprinderi Mici și Mijlocii; 

1987 - 1992 – Inginer de sistem, Centrul de cercetări pentru 
Automatică București (CCAB), respectiv SIAT S.A. (din 1990) 
Centrul de Calcul; 

Director 
împuternicit 
cu conducerea 
executivă 

Director 

strategie 

4 ani 

 



 

 

Declarație privind aplicarea principiilor de guvernanță corporativă 
pentru SIF MUNTENIA S.A. 

(conform Anexei la Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016, cu modificările și completările ulterioare) 
actualizată decembrie 2020 

 
 

 

Nr. 
crt. 

Reguli de aplicare a principiilor guvernanței corporative Conformitate Dacă NU - explicații 

DA NU 

1. Entitatea reglementată a menționat în actul constitutiv 
responsabilitățile de bază ale Consiliului cu privire la implementarea și 
respectarea principiilor guvernanței corporative. 

 
NU 

SIF Muntenia S.A. este 
administrată de SAI Muntenia 
Invest S.A. conform prevederilor 
legislației speciale. SAI Muntenia 
Invest S.A. preia funcțiile de 
guvernanță corporativă, iar în 
actul constitutiv al societății, 
Consiliul Reprezentanților 
Acționarilor are prevăzute 
atribuții specifice 

2. În politicile interne și/sau regulamentele interne sunt definite 
structurile de guvernanță corporativă, funcțiile, competențele și 
responsabilitățile consiliului și conducerii executive/conducerii 
superioare. 

DA 
 

Prin administratorul SAI 
Muntenia Invest S.A. 

3. Situațiile financiare anuale ale entității reglementate sunt însoțite de 
raportul anual al comitetului de remunerare și de o notă explicativă în 
care sunt descrise evenimentele relevante în legătură cu aplicarea 
principiilor guvernanței corporative, înregistrate în cursul exercițiului 
financiar. 

DA 
 

Prin administratorul SAI 
Muntenia Invest S.A. 

4. Entitatea reglementată a elaborat o strategie de comunicare cu părțile 
interesate pentru a asigura o informare adecvată. 

DA 
 

Prin administratorul SAI 
Muntenia Invest S.A. 

5. Structura consiliului asigură, după caz, un echilibru între membrii 
executivi și neexecutivi, astfel încât nicio persoană sau grup restrâns 
de persoane să nu influențeze procesul decizional. 

DA 
 

Prin administratorul SAI 
Muntenia Invest S.A. 

6. Consiliul se întrunește cel puțin o dată la 3 luni pentru monitorizarea 
desfășurării activității entității reglementate. 

DA 
 

Atât Consiliul Reprezentantilor 
Acționarilor, cât și Consiliul de 
Administrație al SAI Muntenia 
Invest S.A. 

7. Consiliul sau conducerea executivă/conducerea superioară, după caz, 
examinează în mod regulat politicile privind raportarea financiară, 
controlul intern și sistemul de administrare/management a/al 
riscurilor adoptat de entitatea reglementată. 

DA 
 

Prin administratorul SAI 
Muntenia Invest S.A. 

8. În activitatea sa, consiliul are suportul unui comitet de remunerare 
care emite recomandări. 

DA 
 

Prin administratorul SAI 
Muntenia Invest S.A. 

9. Comitetul de remunerare înaintează consiliului rapoarte anuale asupra 
activității sale. 

DA 
 

Prin administratorul SAI 
Muntenia Invest S.A. 

10. În activitatea sa, consiliul are și suportul altor comitete consultative 
care emit recomandări cu privire la diverse tematici ce fac obiectul 
procesului decizional 

DA 
 

Prin administratorul SAI 
Muntenia Invest S.A. 

11. Comitetele consultative înaintează consiliului materiale/rapoarte 
privind tematicile încredințate de acesta. 

DA 
 

Prin administratorul SAI 
Muntenia Invest S.A. 

12. În procedurile/politicile/reglementările interne ale entității 
reglementate sunt prevederi privind selectarea candidaturilor pentru 
persoanele din conducerea executivă/conducerea superioară, numirea 

DA 
 

Prin administratorul SAI 
Muntenia Invest S.A. 



 

 

 

persoanelor noi sau reînnoirea mandatului celor existente. 

13. Entitatea reglementată se asigură că membrii conducerii 
executive/conducerii superioare beneficiază de pregătire profesională, 
pentru ca aceștia să își îndeplinească atribuțiile eficient. 

DA 
 

Prin administratorul SAI 
Muntenia Invest S.A. 

14. Funcțiile-cheie sunt stabilite astfel încât să fie adecvate structurii 
organizatorice a entității reglementate și în conformitate cu 
reglementările aplicabile acesteia. 

DA 
 

Prin administratorul SAI 
Muntenia Invest S.A. 

15. Consiliul analizează în mod regulat eficiența sistemului de control 
intern al entității reglementate și modul de actualizare pentru a 
asigura o gestionare riguroasă a riscurilor la care este expusă entitatea 
reglementată. 

DA 
 

Prin administratorul SAI 
Muntenia Invest S.A. 

16. Comitetul de audit face recomandări consiliului privind selectarea, 
numirea și înlocuirea auditorului financiar, precum și termenii și 
condițiile remunerării acestuia. 

DA 
 

Prin administratorul SAI 
Muntenia Invest S.A. 

17. Consiliul analizează cel puțin o dată pe an și se asigură că politicile de 
remunerare sunt consistente și au un management al riscurilor 
eficient. 

DA 
 

Prin administratorul SAI 
Muntenia Invest S.A. 

18. Politica de remunerare a entității reglementate este prevăzută în 
reglementările interne care vizează implementarea și respectarea 
principiilor guvernanței corporative. 

DA 
 

Prin administratorul SAI 
Muntenia Invest S.A. 

19. Consiliul a adoptat o procedură în scopul identificării și soluționării 
adecvate a situațiilor de conflict de interese. 

DA 
 

Prin administratorul SAI 
Muntenia Invest S.A. 

20. Conducerea executivă/Conducerea superioară, după caz, informează 
consiliul asupra conflictelor de interese potențiale sau consumate în 
care ar putea fi/este implicată în condițiile apariției acestora și nu 
participă la procesul decizional care are legătură cu starea de conflict, 
dacă aceste structuri sau persoane sunt implicate în starea de conflict 
respectivă. 

DA 
 

Prin administratorul SAI 
Muntenia Invest S.A. 

21. Consiliul analizează cel puțin o dată pe an eficiența sistemului de 
administrare/management al riscurilor entității reglementate.. 

DA 
 

Prin administratorul SAI 
Muntenia Invest S.A. 

22. Entitatea reglementată a elaborat proceduri privind identificarea, 
evaluarea și gestionarea riscurilor semnificative la care este sau poate 
fi expusă. 

DA  
Prin administratorul SAI 
Muntenia Invest S.A. 

23. Entitatea reglementată deține planuri clare de acțiune pentru 
asigurarea continuității activității și pentru situațiile de urgență. 

DA  
Prin administratorul SAI 
Muntenia Invest S.A. 

24. Consiliul filialei aplică principii și politici de guvernanță internă similare 
cu cele ale societății-mamă, cu excepția cazului în care există alte 
cerințe legale care conduc la stabilirea unor politici proprii. 

 NU 
Nu este cazul (SIF Muntenia nu 
este filială). 

 

 

SIF Muntenia S.A. 
prin administratorul său 

SAI Muntenia Invest S.A. 

Nicușor Marian BUICĂ,  

Director General 
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Stadiul conformării cu prevederile noului Cod de Guvernanță Corporativă al BVB 
la 31 decembrie 2020 

 

Prevederile CGC-BVB Respectă 
Nu respectă sau 
respectă parțial 

Observații 

SECȚIUNEA A – RESPONSABILITĂȚI 

A.1.  
Toate societățile trebuie să aibă un regulament intern al 
Consiliului care include termenii de referință/responsabilitățile 
Consiliului și funcțiile cheie de conducere ale societății, și care 
aplică, printre altele, Principiile Generale din Secțiunea A.  
 

X  

SIF Muntenia este administrată de SAI Muntenia Invest S.A., 
societate de administrare a investițiilor ce funcționează cu 
respectarea prevederilor legislației generale și a celei 
speciale pentru societățile de administrare a investițiilor. 
Activitatea SAI Muntenia Invest se desfășoară sub 
supravegherea ASF și cu respectarea Regulilor și 
procedurilor interne ce au fost notificate către ASF.  
SAI Muntenia Invest a preluat obligațiile de guvernanță 
corporativă pentru SIF Muntenia în activitatea proprie. 
Referirile de mai jos la Consiliul de Administrație, Comitetul 
de Audit și Comitetul de nominalizare și Remunerare se 
aplică pentru Consiliul de Administrație, Comitetul de Audit 
și Comitetul de Nominalizare și Remunerare al SAI Muntenia 
Invest S.A. 

A.2.  
Prevederi pentru gestionarea conflictelor de interese trebuie 
incluse în regulamentul Consiliului. În orice caz, membrii 
Consiliului trebuie să notifice Consiliul cu privire la orice 
conflicte de interese care au survenit sau pot surveni și să se 
abțină de la participarea la discuții (inclusiv prin neprezentare, 
cu excepția cazului în care neprezentarea ar împiedica formarea 
cvorumului) și de la votul pentru adoptarea unei hotărâri privind 
chestiunea care dă naștere conflictului de interese respectiv. 

X  

SAI Muntenia Invest S.A. nu are dețineri ce intră în conflict 
de interese cu SIF Muntenia. 
Membrii Consiliului de Administrație al SAI Muntenia Invest 
își pot prelua atribuțiile doar după obținerea autorizării ASF. 
Documentația depusă la ASF de către fiecare membru CA, în 
vederea obținerii avizului, include declarații din care rezultă 
eventualele conflicte de interese. 
 

A.3.  
Consiliul de Administrație trebuie să fie format din cel puțin 

 X 
SIF Muntenia este administrată de o persoană juridică, 
societate de administrare a investițiilor, entitate 
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Prevederile CGC-BVB Respectă 
Nu respectă sau 
respectă parțial 

Observații 

cinci membri.  reglementată, autorizată și supravegheată de ASF, conform 
legislației aferente pieței de capital.  

A.4.  
Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație trebuie să 
nu aibă funcție executivă. În cazul societăților din Categoria 
Premium, nu mai puțin de doi membri neexecutivi ai Consiliului 
de Administrație trebuie să fie independenți. Fiecare membru 
independent al Consiliului de Administrație trebuie să depună o 
declarație la momentul nominalizării sale în vederea alegerii sau 
realegerii, precum și atunci când survine orice schimbare a 
statutului său, indicând elementele în baza cărora se consideră 
că este independent din punct de vedere al caracterului și 
judecății sale. 

X   

A.5.  
Alte angajamente și obligații profesionale relativ permanente 
ale unui membru al Consiliului, inclusiv poziții executive și 
neexecutive în Consiliul unor societăți și instituții non-profit, 
trebuie dezvăluite acționarilor și investitorilor potențiali înainte 
de nominalizare și în cursul mandatului său. 

X   

A.6.  
Orice membru al Consiliului trebuie să prezinte Consiliului 
informații privind orice raport cu un acționar care deține direct 
sau indirect acțiuni reprezentând peste 5% din toate drepturile 
de vot. Această obligație se referă la orice fel de raport care 
poate afecta poziția membrului cu privire la chestiuni decise de 
Consiliu. 

X   

A.7.  
Societatea trebuie să desemneze un secretar al Consiliului 
responsabil de sprijinirea activității Consiliului.  

X   

A.8.  
Declarația privind guvernanța corporativă va informa dacă a 

X   
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Prevederile CGC-BVB Respectă 
Nu respectă sau 
respectă parțial 

Observații 

avut loc o evaluare a Consiliului sub conducerea Președintelui 
sau a comitetului de nominalizare și, în caz afirmativ, va rezuma 
măsurile cheie și schimbările rezultate în urma acesteia. 
Societatea trebuie să aibă o politică/ghid privind evaluarea 
Consiliului cuprinzând scopul, criteriile și frecvența procesului de 
evaluare. 

A.9.  
Declarația privind guvernanța corporativă trebuie să conțină 
informații privind numărul de întâlniri ale Consiliului și 
comitetelor în cursul ultimului an, participarea administratorilor 
(în persoană și în absență) și un raport al Consiliului și 
comitetelor cu privire la activitățile acestora. 

X  
Informațiile vor fi prezentate în cadrul raportului anual ce 
va fi prezentat Adunării Generale a Acționarilor 

A.10.  
Declarația privind guvernanța corporativă trebuie să cuprindă 
informații referitoare la numărul exact de membri independenți 
din Consiliul de Administrație.  

X  
Informațiile vor fi prezentate în cadrul raportului anual ce 
va fi prezentat Adunării Generale a Acționarilor 

A.11.  
Consiliul societăților din Categoria Premium trebuie să înființeze 
un comitet de nominalizare format din membri neexecutivi, care 
va conduce procedura nominalizărilor de noi membri în Consiliu 
și va face recomandări Consiliului. Majoritatea membrilor 
comitetului de nominalizare trebuie să fie independentă. 

X   

SECȚIUNEA B – SISTEMUL DE GESTIUNE A RISCULUI ȘI CONTROL INTERN 

B.1  
Consiliul trebuie să înființeze un comitet de audit în care cel 
puțin un membru trebuie să fie administrator neexecutiv 
independent. În cazul societăților din Categoria Premium, 
comitetul de audit trebuie să fie format din cel puțin trei 
membri și majoritatea membrilor comitetului de audit trebuie 
să fie independenți.  

 X 

Comitetul de audit al administratorului este compus din doi 
membri neexecutivi independenți ai Consiliului de 
Administrație al SAI Muntenia Invest. 
 

B.2.  X   



ANEXA 
la Raportul privind administrarea SIF Muntenia 

în exercitiul financiar 2020 

 

4 

 

Prevederile CGC-BVB Respectă 
Nu respectă sau 
respectă parțial 

Observații 

Președintele comitetului de audit trebuie să fie un membru 
neexecutiv independent.  

B.3.  
În cadrul responsabilităților sale, comitetul de audit trebuie să 
efectueze o evaluare anuală a sistemului de control intern.  

X   

B.4.  
Evaluarea trebuie să aibă în vedere eficacitatea și cuprinderea 
funcției de audit intern, gradul de adecvare al rapoartelor de 
gestiune a riscului și de control intern prezentate către 
comitetul de audit al Consiliului, promptitudinea și eficacitatea 
cu care conducerea executivă soluționează deficiențele sau 
slăbiciunile identificate în urma controlului intern și prezentarea 
de rapoarte relevante în atenția Consiliului. 

X   

B.5.  
Comitetul de audit trebuie să evalueze conflictele de interese în 
legătură cu tranzacțiile societății și ale filialelor acesteia cu 
părțile afiliate. 

X   

B.6.  
Comitetul de audit trebuie să evalueze eficiența sistemului de 
control intern și a sistemului de gestiune a riscului. 

X   

B.7.  
Comitetul de audit trebuie să monitorizeze aplicarea 
standardelor legale și a standardelor de audit intern general 
acceptate. Comitetul de audit trebuie să primească și să 
evalueze rapoartele echipei de audit intern. 

X   

B.8.  
Ori de câte ori Codul menționează rapoarte sau analize inițiate 
de Comitetul de audit, acestea trebuie urmate de raportări 
periodice (cel puțin anual) sau ad-hoc care trebuie înaintate 
ulterior Consiliului. 

X   

B.9.  X   



ANEXA 
la Raportul privind administrarea SIF Muntenia 

în exercitiul financiar 2020 

 

5 

 

Prevederile CGC-BVB Respectă 
Nu respectă sau 
respectă parțial 

Observații 

Niciunui acționar nu i se poate acorda tratament preferențial 
față de alți acționari în legătură cu tranzacții și acorduri 
încheiate de societate cu acționari și afiliații acestora. 

B.10.  
Consiliul trebuie să adopte o politică prin care să se asigure că 
orice tranzacție a societății cu oricare dintre societățile cu care 
are relații strânse a cărei valoare este egală cu sau mai mare de 
5% din activele nete ale societății (conform ultimului raport 
financiar) este aprobată de Consiliu în urma unei opinii 
obligatorii a comitetului de audit al Consiliului și dezvăluită în 
mod corect acționarilor și potențialilor investitori, în măsura în 
care aceste tranzacții se încadrează în categoria evenimentelor 
care fac obiectul cerințelor de raportare. 

X   

B.11.  
Auditurile interne trebuie efectuate de către o divizie separată 
structural (departamentul de audit intern) din cadrul societății 
sau prin angajarea unei entități terțe independente.  

X 

 

 

B.12. 
În scopul asigurării îndeplinirii funcțiilor principale ale 
departamentului de audit intern, acesta trebuie să raporteze din 
punct de vedere funcțional către Consiliu prin intermediul 
comitetului de audit. În scopuri administrative și în cadrul 
obligațiilor conducerii de a monitoriza și reduce riscurile, acesta 
trebuie să raporteze direct directorului general.  

X 

 

 

SECȚIUNEA C – JUSTA RECOMPENSĂ ȘI MOTIVARE 
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Prevederile CGC-BVB Respectă 
Nu respectă sau 
respectă parțial 

Observații 

C.1. 
Societatea trebuie să publice pe pagina sa de internet politica de 
remunerare și să includă în raportul anual o declarație privind 
implementarea politicii de remunerare în cursul perioadei 
anuale care face obiectul analizei.  
Orice schimbare esențială intervenită în politica de remunerare 
trebuie publicată în timp util pe pagina de internet a societății. 

X  

Politica de remunerare a SAI Muntenia Invest SA pentru 
serviciile prestate în calitate de administrator al SIF 
Muntenia este prezentată la art. 13 din Actul constitutiv al 
SIF Muntenia. Detalii despre Comitetul de Nominalizare și 
Remunerare și atribuțiile acestuia se regăsesc în secțiunea 
Guvernanță Corporativă, din cadrul raportului anual, cât și 
în Regulamentul de guvernanță corporativă al SIF Muntenia. 

SECȚIUNEA D – ADĂUGÂND VALOARE PRIN RELAȚIILE CU INVESTITORII 

D.1.  
Societatea trebuie să organizeze un serviciu de Relații cu 
Investitorii – indicându-se publicului larg persoana / persoanele 
responsabile sau unitatea organizatorică. În afară de informațiile 
impuse de prevederile legale, societatea trebuie să includă pe 
pagina sa de internet o secțiune dedicată Relațiilor cu 
Investitorii, în limbile română și engleză, cu toate informațiile 
relevante de interes pentru investitori, inclusiv: 

X   

D.1.1.  
Principalele reglementări corporative: actul constitutiv, 
procedurile privind adunările generale ale acționarilor; 

X   

D.1.2.  
CV-urile profesionale ale membrilor organelor de conducere ale 
societății, alte angajamente profesionale ale membrilor 
Consiliului, inclusiv poziții executive și neexecutive în consilii de 
administrație din societăți sau din instituții non-profit; 

X   

D.1.3.  
Rapoartele curente și rapoartele periodice (trimestriale, 
semestriale și anuale) – cel puțin cele prevăzute la punctul D.8 – 
inclusiv rapoartele curente cu informații detaliate referitoare la 
neconformitatea cu prezentul Cod;  

X  . 

D.1.4.  
Informații referitoare la adunările generale ale acționarilor: 

X   
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Prevederile CGC-BVB Respectă 
Nu respectă sau 
respectă parțial 

Observații 

ordinea de zi și materialele informative; 

D.1.5.  
Informații privind evenimentele corporative; 

X   

D.1.6.  
Numele și datele de contact ale unei persoane care va putea să 
furnizeze, la cerere, informații relevante; 

X  
 
 

D.1.7.  
Prezentările societății (de ex., prezentările pentru investitori, 
prezentările privind rezultatele trimestriale etc.), situațiile 
financiare (trimestriale, semestriale, anuale), rapoartele de 
audit și rapoartele anuale. 

X   

D.2.  
Societatea va avea o politică privind distribuția anuală de 
dividende sau alte beneficii către acționari. Principiile politicii 
anuale de distribuție către acționari vor fi publicate pe pagina de 
internet a societății. 

X   

D.3.  
Societatea va adopta o politică în legătură cu previziunile, fie că 
acestea sunt făcute publice sau nu. Politica privind previziunile 
va stabili frecvența, perioada avută în vedere și conținutul 
previziunilor. Dacă sunt publicate, previziunile pot fi incluse 
numai în rapoartele anuale, semestriale sau trimestriale. Politica 
privind previziunile va fi publicată pe pagina de internet a 
societății.  

X   

D.4.  
Regulile adunărilor generale ale acționarilor nu trebuie să 
limiteze participarea acționarilor la adunările generale și 
exercitarea drepturilor acestora. Modificările regulilor vor intra 
în vigoare, cel mai devreme, începând cu următoarea adunare a 
acționarilor. 

X   

D.5.  X   
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Prevederile CGC-BVB Respectă 
Nu respectă sau 
respectă parțial 

Observații 

Auditorii externi vor fi prezenți la adunarea generală a 
acționarilor atunci când rapoartele lor sunt prezentate în cadrul 
acestor adunări. 

 

D.6.  
Consiliul va prezenta adunării generale anuale a acționarilor o 
scurtă apreciere asupra sistemelor de control intern și de 
gestiune a riscurilor semnificative, precum și opinii asupra unor 
chestiuni supuse deciziei adunării generale. 
 

X  
 
 

D . 7.  
Orice specialist, consultant, expert sau analist financiar poate 
participa la adunarea acționarilor în baza unei invitații prealabile 
din partea Consiliului. Jurnaliștii acreditați pot, de asemenea, să 
participe la adunarea generală a acționarilor, cu excepția cazului 
în care Președintele Consiliului hotărăște în alt sens. 

X   

D.8.  
Rapoartele financiare trimestriale și semestriale vor include 
informații atât în limba română, cât și în limba engleză 
referitoare la factorii cheie care influențează modificări în 
nivelul vânzărilor, al profitului operațional, profitului net și al 
altor indicatori financiari relevanți, atât de la un trimestru la 
altul, cât și de la un an la altul. 

X   

D.9.  
O societate va organiza cel puțin două ședințe/teleconferințe cu 
analiștii și investitorii în fiecare an. Informațiile prezentate cu 
aceste ocazii vor fi publicate în secțiunea relații cu investitorii a 
paginii de internet a societății la data ședințelor / 
teleconferințelor. 

 X 

Din cauza pandemiei de COVID-19, respectiv a restricțiilor 
impuse de autorități cu privire la circulația persoanelor, 
Societatea nu a putut organiza ședințe/teleconferințe.  
În cursul anului 2021, Societatea va întocmi o politică cu 
privire la modul de organizare a ședințelor/teleconferințor 
cu analiștii și investitorii. 

D.10.  
În cazul în care o societate susține diferite forme de expresie 
artistică și culturală, activități sportive, activități educative sau 

 X 
În cursul anului 2020, Societatea a sponsorizat diferite 
acțiuni ce au vizat achiziția de produse pentru prevenirea și 
diagnosticarea îmbolnăvirii cu virusul SARS-CoV-2 (aparat 
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Prevederile CGC-BVB Respectă 
Nu respectă sau 
respectă parțial 

Observații 

științifice și consideră că impactul acestora asupra caracterului 
inovator și competitivității societății fac parte din misiunea și 
strategia sa de dezvoltare, va publica politica cu privire la 
activitatea sa în acest domeniu.  

centrifugă real time PCR, chituri de detecție Covid-19, 
costume de protecție, etc.). 
Societatea nu are o politică de susținere a diferitelor forme 
de expresie artistică și culturală, activități sportive, activități 
educative sau științifice. 
În cursul anului 2021, Societatea va întocmi o politică cu 
privire la modul în care va susține diferite forme de expresie 
artistică și culturală, activități sportive, activități educative 
sau științifice etc. 

 

 
 
 
 
 
 

SIF Muntenia S.A. 
prin administratorul său 

S.A.I. Muntenia Invest S.A. 

Nicușor Marian BUICĂ,  

Director General 
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Rapoartele AOPC înfiintate prin act constitutiv
Situatia activelor

Denumire Element Moneda Inceputul perioadei de raportare (31.12.2019) Sfarsitul perioadei de raportare (31.12.2020) Diferente (lei)

I.Total active % din 
activul 

net

% din 
activul 

total

Valuta LEI % din 
activul 

net

% din 
activul 

total

Valuta LEI LEI

1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei 
monetare din care:

RON 70,47 66,06 0,00 1.122.954.096,41 70,46 67,31 0,00 1.086.647.979,07 -36.306.117,34

1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei 
monetare din care:

EUR 5,28 4,95 17.604.646,29 84.137.886,02 5,55 5,31 17.592.375,80 85.664.314,74 1.526.428,72

1.1. Valori mobiliare si instrumente ale 
pietei monetare admise sau tranzactionate 
pe o piata reglementata din România, din 
care:

RON 70,47 66,06 0,00 1.122.954.096,41 70,46 67,31 0,00 1.086.647.979,07 -36.306.117,34

1.1. Valori mobiliare si instrumente ale 
pietei monetare admise sau tranzactionate 
pe o piata reglementata din România, din 
care:

EUR 5,28 4,95 17.604.646,29 84.137.886,02 5,55 5,31 17.592.375,80 85.664.314,74 1.526.428,72

 - Actiuni cotate BVB RON 46,46 43,56 0,00 740.469.007,81 48,23 46,08 0,00 743.876.633,21 3.407.625,40

 - AOPC cotate BVB RON 7,21 6,76 0,00 114.836.520,48 5,70 5,45 0,00 87.965.987,20 -26.870.533,28

 - Actiuni cotate SIBEX RON #Error #Error 0,00 #Error #Error #Error 0,00 #Error 0,00

 - Actiuni cotate RASDAQ RON #Error #Error 0,00 #Error #Error #Error 0,00 #Error 0,00

 - Actiuni cotate ATS RON 14,49 13,59 0,00 230.922.587,95 11,83 11,30 0,00 182.423.324,71 -48.499.263,24

 - Actiuni cotate SIBEX-ATS RON #Error #Error 0,00 #Error #Error #Error 0,00 #Error 0,00

 - Actiuni necotate, dar tranzactionate BVB RON #Error #Error 0,00 #Error #Error #Error 0,00 #Error 0,00

 - Actiuni cotate, dar netranzactionate in 
ultimele 30 zile

RON 2,24 2,10 0,00 35.718.908,93 4,63 4,42 0,00 71.374.962,72 35.656.053,78

 - Actiuni cotate, dar netranzactionate 
niciodata

RON #Error #Error 0,00 #Error #Error #Error 0,00 #Error 0,00

 - Actiuni cotate si supendate la 
tranzactionare mai mult de 30 zile

RON #Error #Error 0,00 #Error #Error #Error 0,00 #Error 0,00

 - Obligatiuni municipale cotate RON #Error #Error 0,00 #Error #Error #Error 0,00 #Error 0,00

 - Obligatiuni corporative cotate RON 0,06 0,06 0,00 1.007.071,23 #Error #Error 0,00 #Error -1.007.071,23

 - Obligatiuni corporative cotate EUR 5,28 4,95 17.604.646,29 84.137.886,02 5,55 5,31 17.592.375,80 85.664.314,74 1.526.428,72

 - Obligatiuni municipale cotate si 
netranzactionate in ultimele 30 de zile

RON #Error #Error 0,00 #Error #Error #Error 0,00 #Error 0,00
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Rapoartele AOPC înfiintate prin act constitutiv
Situatia activelor

Denumire Element Moneda Inceputul perioadei de raportare (31.12.2019) Sfarsitul perioadei de raportare (31.12.2020) Diferente (lei)

I.Total active % din 
activul 

net

% din 
activul 

total

Valuta LEI % din 
activul 

net

% din 
activul 

total

Valuta LEI LEI

 - Obligatiuni corporative cotate si 
netranzactionate in ultimele 30 de zile

RON #Error #Error 0,00 #Error 0,07 0,06 0,00 1.007.071,23 1.007.071,23

1.2. valori mobiliare si instrumente ale pietei 
monetare admise sau tranzactionate pe o 
piata reglementata dintr-un stat membru

RON #Error #Error 0,00 #Error #Error #Error 0,00 #Error 0,00

1.3. valori mobiliare si instrumente ale pietei 
monetare admise la cota oficiala a unei burse 
dintr-un stat nemembru sau negociate pe o 
alta piata reglementata dintr-un stat nemembru

RON #Error #Error 0,00 #Error #Error #Error 0,00 #Error 0,00

2. valori mobiliare nou emise RON #Error #Error 0,00 #Error #Error #Error 0,00 #Error 0,00

3. alte valori mobiliare si instrumentre ale 
pietei monetare mentionate la art. 187 lit. a), 
din care:

RON 13,71 12,85 0,00 218.431.969,05 12,22 11,67 0,00 188.475.351,87 -29.956.617,18

3. alte valori mobiliare si instrumentre ale 
pietei monetare mentionate la art. 187 lit. a), 
din care:

EUR 0,42 0,39 1.396.913,93 6.676.270,77 #Error #Error #Error #Error -6.676.270,77

 - Actiuni necotate (nchise) RON 13,71 12,85 0,00 218.431.969,05 12,22 11,67 0,00 188.475.351,87 -29.956.617,18

 - Obligatiuni municipale necotate RON #Error #Error 0,00 #Error #Error #Error 0,00 #Error 0,00

 - Obligatiuni corporative necotate RON #Error #Error 0,00 #Error #Error #Error 0,00 #Error 0,00

 - Obligatiuni corporative necotate EUR 0,42 0,39 1.396.913,93 6.676.270,77 #Error #Error #Error #Error -6.676.270,77

4. Depozite bancare din care: RON 3,06 2,87 0,00 48.818.682,47 2,31 2,20 0,00 35.566.324,68 -13.252.357,80

4.1. depozite bancare constituite la institutii de 
credit din România;

RON 3,06 2,87 0,00 48.818.682,47 2,31 2,20 0,00 35.566.324,68 -13.252.357,80

4.2. depozite bancare constituite la institutii de 
credit dintr-un stat membru;

RON #Error #Error 0,00 #Error #Error #Error 0,00 #Error 0,00

4.3. depozite bancare constituite la institutii de 
credit dintr-un stat nemembru;

RON #Error #Error 0,00 #Error #Error #Error 0,00 #Error 0,00

5. Instrumente financiare derivate tranzactionate 
pe o piata reglementata

RON #Error #Error 0,00 #Error #Error #Error 0,00 #Error 0,00

6. Produse structurate RON #Error #Error 0,00 #Error #Error #Error 0,00 #Error 0,00

7. Conturi curente si numerar RON 0,13 0,12 0,00 2.031.341,93 0,15 0,14 0,00 2.299.839,36 268.497,43

7. Conturi curente si numerar EUR 0,00 0,00 543,77 2.598,84 1,75 1,67 5.529.967,63 26.927.624,38 26.925.025,54

7. Conturi curente si numerar GBP 0,00 0,00 1,00 5,61 0,00 0,00 1,00 5,42 -0,19

7. Conturi curente si numerar USD 0,00 0,00 137,77 587,01 0,00 0,00 256,75 1.018,27 431,26

8. Instrumente ale pietei monetare, altele decât 
cele tranzactionate pe o piata reglementata, 
conform art. 101 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 
297/2004.

RON #Error #Error 0,00 #Error #Error #Error 0,00 #Error 0,00
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Rapoartele AOPC înfiintate prin act constitutiv
Situatia activelor

Denumire Element Moneda Inceputul perioadei de raportare (31.12.2019) Sfarsitul perioadei de raportare (31.12.2020) Diferente (lei)

I.Total active % din 
activul 

net

% din 
activul 

total

Valuta LEI % din 
activul 

net

% din 
activul 

total

Valuta LEI LEI

9. Titluri de participare ale AOPC/OPCVM RON 13,32 12,49 0,00 212.251.039,87 11,76 11,24 0,00 181.407.446,97 -30.843.592,90

10. Dividende sau alte drepturi de incasat RON #Error #Error 0,00 #Error 0,29 0,28 0,00 4.532.591,02 4.532.591,02

11. Alte active (sume în tranzit, sume la 
distribuitori, sume la SSIF, imob.corporale si 
necorp., creante, etc.)

RON 0,28 0,27 0,00 4.513.200,77 0,19 0,18 0,00 2.928.055,90 -1.585.144,87

Situatia valorii unitare a activului net
Denumire element Perioada curenta (31.12.2020) Perioada corespunzatoare a 

anului precedent (31.12.2019)
Diferente

ACTIV NET 1.542.284.670,77 1.593.627.487,09 -51.342.816,32

NUMAR DE ACTIUNI EMISE SI AFLATE IN 
CIRCULATIE

784.645.201,00 784.645.201,00 0,00

VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET 1,97 2,03 -0,07
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 Situatia detaliata a investitiilor la 31.12.2020

Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania - a. ACTIUNI

Emitent Simbol Data ultimei 
sedinte in care 

s-a 
tranzactionat

Numar de 
actiuni 
detinute

Valoare 
nominala

Valoare 
actiune

Valoare totala Pondere in 
capitalul 
social al 

emitentului

Pondere in 
activul 

total al SIF

Pondere in 
activul net 

SIF

24 IANUARIE SA PLOIESTI IANY 30/12/2020 71.479 2,5000 12,90 922.079,10 14,64 #Error 0,06

ALRO SA ALR 30/12/2020 981.721 0,5000 2,24 2.199.055,04 0,14 #Error 0,14

ANTIBIOTICE  SA  IASI ATB 30/12/2020 1.772.878 0,1000 0,49 861.618,71 0,26 #Error 0,06

ARO PALACE SA BRASOV ARO 09/11/2020 41.825.500 0,1000 0,21 8.665.395,32 10,37 #Error 0,56

BANCA TRANSILVANIA TLV 30/12/2020 152.087.564 1,0000 2,25 342.197.019,00 2,65 #Error 22,19

BIOFARM SA BUCURESTI BIO 30/12/2020 508.231.323 0,1000 0,43 217.523.006,24 51,58 #Error 14,10

BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE BRD 30/12/2020 5.501.471 1,0000 14,86 81.751.859,06 0,79 #Error 5,30

BUCUR SA BUCURESTI BUCV 30/12/2020 56.608.888 0,1000 0,42 23.888.950,74 67,98 #Error 1,55

BURSA DE VALORI BUCURESTI BVB 30/12/2020 359.500 10,0000 23,10 8.304.450,00 4,47 #Error 0,54

CASA DE BUCOVINA-CLUB DE MUNTE S.A. BCM 30/12/2020 112.400.276 0,1000 0,08 8.992.022,08 69,25 #Error 0,58

CI-CO SA BUCURESTI CICO 18/09/2020 2.634.060 2,5000 17,21 45.330.424,00 97,34 #Error 2,94

COCOR  SA  BUCURESTI COCR 30/12/2020 30.206 40,0000 89,00 2.688.334,00 10,01 #Error 0,17

COMCEREAL SA BUCURESTI CMIL 02/04/2015 143.589 2,5000 3,46 497.053,36 11,59 #Error 0,03

COMPANIA ENERGOPETROL SA CAMPINA ENP 18/11/2020 160.256 2,5000 0,39 62.499,84 7,92 #Error 0,00

COMPLEX COMET SA BUCURESTI COET 05/10/2020 40.174 2,5000 38,55 1.548.707,70 3,22 #Error 0,10

COMREP SA PLOIESTI COTN 29/12/2020 120.605 2,5000 8,45 1.019.112,25 17,18 #Error 0,07

COMTURIST  SA  BUCURESTI COUT 02/09/2020 16.693 2,5000 42,59 710.927,76 9,87 #Error 0,05

CONPET SA PLOIESTI COTE 30/12/2020 35.596 3,3000 76,20 2.712.415,20 0,41 #Error 0,18

DIASFIN SA BUCURESTI DIAS 28/02/2020 42.314 2,5000 45,12 1.909.196,91 18,60 #Error 0,12

GERMINA AGRIBUSINESS S.A. SEOM 30/12/2020 12.250.246 2,5000 1,90 23.275.467,40 90,68 #Error 1,51

GEROM SA BUZAU GROB 21/10/2016 742.591 1,3100 0,00 0,00 3,82 #Error 0,00

HELIOS SA  Astileu HEAL 01/09/2020 106.440 2,5000 16,80 1.788.571,96 7,36 #Error 0,12

ICERP SA PLOIESTI ICER 29/12/2014 167.395 15,0000 0,00 0,00 46,11 #Error 0,00

ICMA SA BUCURESTI ICMA 01/09/2017 84.463 2,5000 1,94 164.260,48 7,66 #Error 0,01

ICSIM SA BUCURESTI ICSI 23/06/2020 119.093 2,5000 8,46 1.007.319,39 6,08 #Error 0,07
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 Situatia detaliata a investitiilor la 31.12.2020

Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania - a. ACTIUNI

Emitent Simbol Data ultimei 
sedinte in care 

s-a 
tranzactionat

Numar de 
actiuni 
detinute

Valoare 
nominala

Valoare 
actiune

Valoare totala Pondere in 
capitalul 
social al 

emitentului

Pondere in 
activul 

total al SIF

Pondere in 
activul net 

SIF

INOX SA INOX 28/12/2020 226.102 2,5000 0,60 135.661,20 5,15 #Error 0,01

INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI - 
INCERTRANS SA BUCURESTI

INCT 30/12/2020 270.392 2,5000 0,78 210.905,76 22,76 #Error 0,01

IOR SA BUCURESTI IORB 29/12/2020 7.327.025 0,1000 0,19 1.377.480,70 2,41 #Error 0,09

MACOFIL SA TIRGU JIU MACO 29/12/2020 627.909 2,5000 10,70 6.718.626,30 17,38 #Error 0,44

METALURGICA SA BUCURESTI MECA 23/09/2020 34.127 2,5000 11,75 400.958,04 8,91 #Error 0,03

MINDO SA DOROHOI MINO 03/01/2020 32.595.770 0,1000 0,10 3.161.601,00 98,02 #Error 0,21

OMV PETROM SA SNP 30/12/2020 29.509.249 0,1000 0,36 10.726.612,01 0,05 #Error 0,70

PREFAB SA BUCURESTI PREH 30/12/2020 6.295.000 0,5000 1,83 11.519.850,00 12,97 #Error 0,75

PRIMCOM SA BUCURESTI PRIB 30/12/2020 213.267 0,1000 11,00 2.345.937,00 14,71 #Error 0,15

PROSPECTIUNI SA BUCURESTI PRSN 30/12/2020 84.917.900 0,1000 0,07 5.986.711,95 11,83 #Error 0,39

Purcari Wineries Public Company Limited WINE 30/12/2020 25.500 0,0100 22,00 561.000,00 0,13 #Error 0,04

ROMAERO SA BUCURESTI RORX 30/12/2020 1.614.693 2,5000 42,80 69.108.860,40 23,24 #Error 4,48

S.N.G.N. ROMGAZ-S.A. Medias SNG 30/12/2020 1.162.565 1,0000 28,10 32.668.076,50 0,30 #Error 2,12

SANTIERUL NAVAL ORSOVA SNO 30/12/2020 1.504.600 2,5000 3,74 5.627.204,00 13,17 #Error 0,37

SEMROM OLTENIA SA CRAIOVA SEOL 30/12/2020 9.879.418 0,1000 0,90 8.891.476,20 88,49 #Error 0,58

SIF BANAT-CRISANA SIF1 30/12/2020 25.748.176 0,1000 2,20 56.645.987,20 4,98 #Error 3,67

SIF OLTENIA SIF5 30/12/2020 17.400.000 0,1000 1,80 31.320.000,00 3,33 #Error 2,03

SINTER REF SA  AZUGA SIEP 27/05/1997 790.462 2,5000 5,44 4.303.083,96 19,40 #Error 0,28

SINTOFARM SA BUCURESTI SINT 09/12/2020 502.180 2,5000 4,86 2.440.594,80 13,01 #Error 0,16

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. EL 30/12/2020 100.174 10,0000 12,55 1.257.183,70 0,03 #Error 0,08

SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT GAZE 
NATURALE "TRANSGAZ" SA

TGN 30/12/2020 20.800 10,0000 283,00 5.886.400,00 0,18 #Error 0,38

SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A. BRK 30/12/2020 62.399.290 0,1600 0,08 5.116.741,78 18,48 #Error 0,33

STICLOVAL SA VALENII DE MUNTE STOZ 11/11/2019 884.478 2,5000 2,13 1.887.462,83 34,93 #Error 0,12

TERAPLAST S.A. BISTRITA TRP 30/12/2020 5.382.926 0,1000 0,44 2.357.721,59 0,31 #Error 0,15

TRANSILVANIA  LEASING SI CREDIT IFN  S.A. TSLA 28/12/2020 127.498.395 0,1000 0,03 3.314.958,27 24,72 #Error 0,22

UNIREA SHOPPING CENTER SA BUCURESTI SCDM 19/11/2020 297.841 2,5000 66,00 19.657.506,00 10,83 #Error 1,28

UNISEM  SA  BUCURESTI UNISEM 29/12/2020 60.701.527 0,1000 0,17 10.440.662,64 76,91 #Error 0,68

VRANCART S.A. ADJUD VNC 30/12/2020 22.480.370 0,1000 0,16 3.551.898,46 2,18 #Error 0,23

TOTAL 1.085.640.907,83
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 Situatia detaliata a investitiilor la 31.12.2020
Instrumente mentionate la art. 187 lit. a) - a.ACTIUNI

Emitent Numar de 
actiuni 
detinute

Data 
achizitiei in 
perioada de 

raportare

Pret de 
achizitie in 
perioada de 

raportare

Valoare 
actiune

Valoare totala Pondere in 
capitalul 
social al 

emitentului

Pondere in 
activul total 

al SIF

Pondere in 
activul net 

SIF

1. AGROEXPORT SA CONSTANTA CT 203.045 #Error 0,0000 0,00 18,53 #Error 0,00

2. AGROIND UNIREA SA MANASTIREA CL 187.098 #Error 0,0000 0,00 18,80 #Error 0,00

3. AGROSEM SA TIMISOARA TM 834 #Error 0,0000 0,00 0,04 #Error 0,00

4. ALEXANDRA TURISM SA BUCURESTI BU 4.811 #Error 0,0000 0,00 1,53 #Error 0,00

5. ALSTOM TRANSPORT SA BUCURESTI B6 20.775 #Error 133,8993 2.781.758,00 2,18 #Error 0,18

6. ALUNIS SA BUCURESTI IF 2.653 #Error 0,0000 0,00 1,96 #Error 0,00

7. APOLODOR SA BUCURESTI BU 843.382 #Error 0,2702 227.914,00 9,85 #Error 0,01

8. ARCOM SA BUCURESTI BU 80.287 #Error 0,0000 0,00 22,56 #Error 0,00

9. AVICOLA SA BUCURESTI B4 7.981.093 #Error 2,3235 18.544.055,00 99,40 #Error 1,20

10. BANCA COMERCIALA ROMANA (BCR) B3 1 #Error 0,5700 1,00 0,00 #Error 0,00

11. BANCA DE EXPORT-IMPORT A ROMANIEI EXIMBANK B1 564.870 #Error 6,4722 3.655.949,00 0,42 #Error 0,24

12. BANCA INTERNATIONALA A RELIGIILOR SA BUC BU 690.743 #Error 0,0000 0,00 3,45 #Error 0,00

13. BRAIFOR SA STEFANESTI AG 1.016 #Error 21,5739 21.919,00 0,97 #Error 0,00

14. BUCHAREST FILM STUDIOS SA IF 806.372 #Error 0,0000 0,00 2,34 #Error 0,00

15. BUENO PANDURI SA BUCURESTI IF 107.900 #Error 0,0000 0,00 9,94 #Error 0,00

16. CABLUL ROMANESC SA PLOIESTI PH 116.116 #Error 0,0000 0,00 17,22 #Error 0,00

17. CCP.RO Bucharest SA BU 142.500 #Error 7,4248 1.058.032,00 1,79 #Error 0,07

18. CLEAN INVOLVEMENT SGP SA AG 27.273 #Error 0,0000 0,00 41,38 #Error 0,00

19. COMPAN SA DB 1.430.288 #Error 0,0000 0,00 72,71 #Error 0,00

20. COMPANIA DE LIBRARII SA BUCURESTI BU 113.492 #Error 62,0342 7.040.384,00 9,89 #Error 0,46

21. COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORTURI AERIENE 
ROMANE TAROM SA OTOPENI IF

752.795 #Error 0,1961 147.586,00 0,08 #Error 0,01

22. CONCORDIA  A4 SA BUCURESTI BU 296.185 #Error 0,0000 0,00 32,55 #Error 0,00

23. CONTOR GROUP SA AR 3.839.316 #Error 0,0000 0,00 1,98 #Error 0,00

24. CONTRANSIMEX SA BUCURESTI BU 26.588 #Error 0,0000 0,00 10,00 #Error 0,00

25. CORMORAN - PROD IMPEX B3 30.632 #Error 0,0000 0,00 24,53 #Error 0,00

10/3/2021

ANEXA 17_3
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 Situatia detaliata a investitiilor la 31.12.2020
Instrumente mentionate la art. 187 lit. a) - a.ACTIUNI

Emitent Numar de 
actiuni 
detinute

Data 
achizitiei in 
perioada de 

raportare

Pret de 
achizitie in 
perioada de 

raportare

Valoare 
actiune

Valoare totala Pondere in 
capitalul 
social al 

emitentului

Pondere in 
activul total 

al SIF

Pondere in 
activul net 

SIF

26. DEPOZITARUL CENTRAL SA B2 10.584.609 #Error 0,0901 954.191,00 4,18 #Error 0,06

27. ELECTRONUM SA BUCURESTI B3 8 #Error 0,0000 0,00 0,44 #Error 0,00

28. ENERGOCONSTRUCTIA SA BUCURESTI B1 136.045 #Error 0,0000 0,00 1,77 #Error 0,00

29. EUROTEST SA BUCURESTI B3 74.888 #Error 11,2763 844.456,00 30,00 #Error 0,05

30. FIROS S.A BUCURESTI BU 2.815.576 #Error 13,2668 37.353.668,00 99,69 #Error 2,42

31. FONDUL ROMAN DE GARANTARE A CREDITELOR PENTRU 
INTREPRINZATORII PRIVATI - IFN S.A. B2

8.770.196 #Error 1,1015 9.660.624,00 54,59 #Error 0,63

32. GECSAT SA TIRNAVENI MS 41 #Error 253.730,3537 10.402.945,00 25,47 #Error 0,67

33. GECSATHERM SA MS 98.186 #Error 71,4912 7.019.434,00 50,00 #Error 0,46

34. HIDROJET SA BREAZA PH 291.387 #Error 0,0000 0,00 8,99 #Error 0,00

35. HORTICOLA  SA  BUCURESTI BU 51.845 #Error 0,0000 0,00 1,22 #Error 0,00

36. I.C.T.C.M. SA BUCURESTI BU 119.750 #Error 0,0000 0,00 30,00 #Error 0,00

37. ICPE SA BUCURESTI BU 2.996.939 #Error 7,6409 22.899.291,00 50,32 #Error 1,48

38. ICPPAM SA BALOTESTI BU 243.180 #Error 0,0000 0,00 15,46 #Error 0,00

39. IFMA IMOBILIARE SA BU 101.737 #Error 22,6588 2.305.237,00 13,95 #Error 0,15

40. INDUSTRIALEXPORT SA BUCURESTI B4 80.000 #Error 0,0000 0,00 3,20 #Error 0,00

41. INSTITUTUL NATIONAL DE STICLA SA BUCURES BU 124.654 #Error 0,0000 0,00 24,23 #Error 0,00

42. ISORAST TECHNOLOGY SA B4 778.563 #Error 0,0000 0,00 25,00 #Error 0,00

43. ISPCF SA BUCURESTI BU 307.644 #Error 3,1465 968.017,00 16,79 #Error 0,06

44. ITC Institutul pentru Tehnica de Calcul S.A BUCURESTI BU 964.554 #Error 1,0645 1.026.796,00 29,86 #Error 0,07

45. MARC TRUST CONSID SA CALARASI CL 148.009 #Error 0,0000 0,00 24,86 #Error 0,00

46. MASTER SA BUCURESTI BU 1.501.668 #Error 2,9966 4.499.826,00 12,77 #Error 0,29

47. MUNTENIA MEDICAL COMPETENCES SA AG 1.882.496 #Error 16,0916 30.292.301,00 99,76 #Error 1,96

48. MUNTENIA SA FILIPESTII DE PADURE PH 388.840 #Error 0,0000 0,00 25,93 #Error 0,00

49. PISCICOLA  SA OLTENITA CL 30.935 #Error 0,0000 0,00 30,00 #Error 0,00

50. PROED SA BUCURESTI BU 134.450 #Error 0,0000 0,00 10,63 #Error 0,00

51. RAFINARIA  SA  DARMANESTI BC 45.059 #Error 0,0000 0,00 1,14 #Error 0,00

52. RAFINARIA STEAUA ROMANA SA CAMPINA BU 2.357.100 #Error 0,0000 0,00 5,70 #Error 0,00

53. RAFO SA ONESTI BC 4.453 #Error 0,0000 0,00 0,00 #Error 0,00

54. RESIAL SA  ALBA IULIA AB 128.669 #Error 0,0000 0,00 10,14 #Error 0,00

55. ROM VIAL SA BUCURESTI BU 400 #Error 0,0000 0,00 0,76 #Error 0,00
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 Situatia detaliata a investitiilor la 31.12.2020
Instrumente mentionate la art. 187 lit. a) - a.ACTIUNI

Emitent Numar de 
actiuni 
detinute

Data 
achizitiei in 
perioada de 

raportare

Pret de 
achizitie in 
perioada de 

raportare

Valoare 
actiune

Valoare totala Pondere in 
capitalul 
social al 

emitentului

Pondere in 
activul total 

al SIF

Pondere in 
activul net 

SIF

56. ROMATEST SA VOLUNTARI IF 3.470 #Error 1,0478 3.636,00 0,46 #Error 0,00

57. ROMSIT SA BUCURESTI BU 75.739 #Error 0,0000 0,00 10,73 #Error 0,00

58. ROMSUINTEST SA  PERIS BU 6.155.903 #Error 0,0000 0,00 40,05 #Error 0,00

59. RULMENTI  SA  BIRLAD VS 58.893 #Error 1,9545 115.108,00 0,15 #Error 0,01

60. SANEVIT SA ARAD AR 45.282 #Error 0,0000 0,00 0,76 #Error 0,00

61. SEMINA S.A ALBESTI PH 3.254.150 #Error 0,0000 0,00 70,03 #Error 0,00

62. SIDERCA SA CALARASI CL 3.676.136 #Error 0,0000 0,00 18,38 #Error 0,00

63. STIMAS SA SUCEAVA SV 70.356 #Error 0,0000 0,00 5,99 #Error 0,00

64. TEHNOFORESTEXPORT SA BUCURESTI BU 14.739 #Error 0,0000 0,00 10,00 #Error 0,00

65. TURISM LOTUS FELIX S.A. BH 50.000.000 #Error 0,0167 833.863,00 3,95 #Error 0,05

66. TURNATORIA CENTRALA -ORION SA CIMPINA PH 332.300 #Error 0,0000 0,00 22,89 #Error 0,00

67. UPETROLAM SA BUCURESTI B4 38.873 #Error 4,0712 158.261,00 1,13 #Error 0,01

68. VALEA CU PESTI SA AG 230.781 #Error 5,0800 1.172.370,00 24,81 #Error 0,08

69. VOLUTHEMA PROPERTY DEVELOPER SA B4 2.938.986 #Error 8,3320 24.487.732,00 99,97 #Error 1,59

70. VULCAN SA BUCURESTI B4 2.119.143 #Error 0,0000 0,00 7,13 #Error 0,00

71. WORLD TRADE CENTER SA BUCURESTI AB 26.746 #Error 0,0000 0,00 2,68 #Error 0,00

72. ZECASIN SA BUCURESTI BU 15.921 #Error 0,0000 0,00 11,62 #Error 0,00

TOTAL 188.475.354,00
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 Situatia detaliata a investitiilor la 31.12.2020
Obligatiuni corporative/ obligatiuni emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice locale - admise la tranzactionare

Denumire Nr. 
Obligatiuni

Data 
achizitiei

Data 
Scadentei

Moneda Pret de 
achizitie

Valoare 
initiala

Crestere 
zilnica

Dobanda 
cumulata

Valoare 
actualizata

RON

Pondere in 
total activ 

SIF

Pondere in 
activul net 

al SIF

IMPACT DEVELOPER & 
CONTRACTOR

200 19/12/2017 19.12.2022 EUR 5.000,00 1.000.000,00 157,53 1.732,88 4.877.838,07 #Error 0,32

Opus-Chartered Issuances S.A. 501 25/08/2017 26.09.2022 EUR 12.753,00 5.010.000,00 272,71 26.998,33 26.815.272,29 #Error 1,74

Opus-Chartered Issuances S.A. 1.140 06/09/2016 05.09.2022 EUR 8.772,00 11.400.000,00 624,66 74.958,90 53.971.204,38 #Error 3,50

CAPITAL LEASING IFN SA 10.000 10/06/2019 03.06.2022 RON 100,00 1.000.000,00 243,84 7.071,23 1.007.071,23 #Error 0,07

TOTAL 86.671.385,97

10/3/2021
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 Situatia detaliata a investitiilor la 31.12.2020 - Depozite bancare
Denumire Banca Data 

constituirii
Data 

scadentei
Valoare 
initiala

Dobanda 
zilnica

Dobanda 
cumulata

Valoare 
actualizata

Valoare 
actualizata 

Lei

Pondere in 
total activ 

SIF

Pondere 
in activul 
net al SIF

RON

BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO 
ROMANIA SA   (RON) 

07.10.2020 11.01.2021 5.152.000,00 314,84 27.076,62 5.179.076,62 5.179.076,62 #Error 0,34

BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO 
ROMANIA SA   (RON) 

19.10.2020 19.01.2021 8.000.000,00 488,89 36.177,78 8.036.177,78 8.036.177,78 #Error 0,52

BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO 
ROMANIA SA   (RON) 

15.12.2020 15.03.2021 5.031.000,00 307,45 5.226,65 5.036.226,65 5.036.226,65 #Error 0,33

CREDIT EUROPE BANK   (RON) 05.10.2020 06.01.2021 5.009.000,00 301,91 26.568,28 5.035.568,28 5.035.568,28 #Error 0,33

PROCREDIT BANK S.A.   (RON) 30.09.2020 28.01.2021 5.000.000,00 321,92 29.938,36 5.029.938,36 5.029.938,36 #Error 0,33

PROCREDIT BANK S.A.   (RON) 27.11.2020 25.02.2021 7.232.000,00 495,34 17.336,99 7.249.336,99 7.249.336,99 #Error 0,47

TOTAL RON 35.566.324,68 35.566.324,68

35.566.324,68
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Titluri de participare la OPCVM / AOPC la data 31.12.2020
Nr. 
crt.

Denumire fond Data ultimei 
sedinte de 

tranzactionare

Nr. unitati de 
fond detinute

Valoare 
unitate de 

fond 
(VUAN)

Pret piata Valoare totala 
valuta

Valoare totala % in total 
titluri de 

participare ale 
OPCVM / 

AOPC

% in 
activul 

total al SIF

Titluri de participare denominate in RON

1 ACTIVE DINAMIC 2.938.476,904300 5,5260 #Error 16.238.023,37 16.238.023,37 95,40 1,01

2 ACTIVE PLUS 4.096,468400 10.797,3800 #Error 44.231.125,97 44.231.125,97 20,80 2,74

3 CERTINVEST ACTIUNI 114,194438 219.204,7000 #Error 25.031.957,52 25.031.957,52 20,68 1,55

4 FDI PROSPER Invest 100.085,114900 16,3453 #Error 1.635.921,23 1.635.921,23 29,30 0,10

5 FII BET-FI INDEX INVEST 8.297,000000 710,6668 #Error 5.896.402,44 5.896.402,44 59,99 0,37

6 FII MULTICAPITAL INVEST 4.337,000000 2.733,3000 #Error 11.854.322,10 11.854.322,10 25,91 0,73

7 FII OPTIM INVEST 2.843,460000 10.194,8300 #Error 28.988.591,31 28.988.591,31 19,11 1,80

8 ROMANIA STRATEGY FUND CLASS B 56.000,000000 525,2700 #Error 29.415.120,00 29.415.120,00 49,12 1,82

9 STAR FOCUS 152.631,390000 6,4786 #Error 988.837,72 988.837,72 16,57 0,06

10 STAR NEXT 190.539,480000 6,8887 #Error 1.312.569,32 1.312.569,32 10,57 0,08

11 STAR VALUE 15.134,000000 1.044,9700 #Error 15.814.575,98 15.814.575,98 30,49 0,98

Total RON 181.407.446,96 181.407.446,96 11,24

Total 181.407.446,96 11,24
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Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani la data 31.12.2020
31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020

ACTIV NET 1.257.619.659,09 1.593.627.487,09 1.542.284.670,77

VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET 1,5583 2,0310 1,9656

10/3/2021

ANEXA VUAN
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ACTUL CONSTITUTIV 

al Societăţii de Investiţii Financiare Muntenia SA 
 

 

Art. 1 Denumirea societăţii, forma juridică, sediul si durata societăţii 

(1).  Denumirea societăţii este "Societatea de Investiţii Financiare Muntenia S.A.” denumită în 

continuare SIF MUNTENIA SA. În toate documentele emanând de la SIF MUNTENIA SA, 

vor fi menționate datele de identificare și informațiile solicitate de legislația în vigoare. 

(2).  Forma juridică a SIF MUNTENIA SA este de societate pe acţiuni, persoana juridica 

română, organizată în forma unui Fond de investiții alternative administrat extern.  

(3).  SIF MUNTENIA SA va funcţiona cu respectarea prevederilor legislaţiei privind piaţa de 

capital, ale Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată cu modificările şi completările 

ulterioare și ale prezentului Act constitutiv. 

(4).  Societatea este succesoarea Fondului Proprietatii Private IV Muntenia, reorganizat si 

transformat in conformitate cu prevederile Legii nr.133/1996, dupa ce acesta isi va fi predat 

gestiunea Societăţii de Investitii Financiare Muntenia SA. 

(5).  Societatea va funcţiona pe baza unui contract de administrare care va fi încheiat cu 

Societatea de Administrare a Investiţiilor Muntenia-Invest S.A. 

(6).  Sediul social al societăţii este în Bucureşti, Str. Serghei Vasilievici Rahmaninov, nr.46-48, 

parter, cam. 2, sector 2, cod 020199. Adunarea Generala Extraordinara a Acţionarilor poate 

hotari schimbarea sediului SIF MUNTENIA SA in orice alt loc din România. SIF MUNTENIA 

SA va putea infiinţa, in baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor, filiale, 

sucursale, agenţii, reprezentante, precum si puncte de lucru, atât in tara, cat si in străinătate, cu 

respectarea cerinţelor legale privind autorizarea si publicitatea. 

(7).  Durata de funcționare a societăţii este nelimitată. 

Art. 2 Obiectul de activitate al societăţii 

(1).  Obiectul principal de activitate al SIF MUNTENIA SA este ”Alte intermedieri financiare 

n.c.a.” COD CAEN – 6499. 

(2).  SIF MUNTENIA SA va putea desfăşura următoarele activități: 

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, în conformitate cu reglementările în vigoare. 

Art. 3 Capital social si acţiuni 

(1).  Capitalul social subscris şi integral vărsat este de 80.703.651,5 lei, împărţit în 807.036.515 

acţiuni nominative, cu o valoare de 0,1 lei fiecare. Fiecare acţiune dă dreptul la un vot în 

Adunarea Generală a Acţionarilor. 
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(2).  Acţiunile societăţii sunt nominative, de valori egale, emise în formă dematerializată și 

acordă drepturi egale titularilor lor. Valoarea nominală a unei acţiuni este de 0,1 lei. Acţiunile 

sunt indivizibile, iar societatea recunoaşte un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor 

rezultând dintr-o acţiune. 

(3).  Investitorii îndreptăţiţi să încaseze dividende sau să beneficieze de efectele hotărârilor 

adunărilor generale ale acţionarilor sunt cei înscrişi în registrul acţionarilor ţinut conform legii 

de Depozitarul Central la data stabilită de către Adunarea Generală a Acţionarilor, în 

conformitate cu  reglementările în vigoare. 

(4).  Distribuirea dividendelor se va face cu respectarea reglementărilor legale şi a 

regulamentelor ASF. 

Art. 4 Acţionarii 

(1).  Calitatea de acționar al societății se atestă prin extras de cont emis de catre entitatea care 

ține evidența acționarilor. 

Art. 5 Tranzacționarea, emiterea, răscumpărarea și anularea acțiunilor 

(1).  Acţiunile SIF MUNTENIA SA sunt negociabile şi transferabile în condiţiile prevăzute în 

legislaţia în vigoare. 

(2).  Tranzacţionarea acţiunilor emise de SIF MUNTENIA SA se va face numai pe o piaţă 

reglementată şi supravegheată. 

(3).  Tranzacţionarea acţiunilor SIF MUNTENIA SA este supusă regulilor aplicabile pieţei 

reglementate pe care aceste acţiuni sunt tranzacţionate 

(4).  Societatea poate emite acțiuni noi cu respectarea reglementărilor legale pentru majorarea 

capitalului social. 

(5).  Când o acţiune devine proprietatea mai multor persoane, Depozitarul Central va refuza 

înscrierea dreptului de proprietate până la desemnarea unui reprezentant unic pentru 

exercitarea drepturilor rezultând din acţiune. 

(6).  Societatea își poate răscumpăra propriile acțiuni în conformitate cu prevederile legale în 

cazul răscumpărării de acțiuni de către o societate admisă la tranzacționare pe o piață 

reglementată.  

(7).  Societatea poate anula acțiunile emise doar în cazurile prevăzute de legislația aplicabilă în 

materie. 

Art. 6 Adunarea Generala a Acţionarilor 

(1).  Adunarea Generală a Acţionarilor este organul suprem de conducere al SIF MUNTENIA SA 

şi este competentă să decidă în toate problemele prevăzute în competenţa sa de legislaţia în 

vigoare şi de prezentul act constitutiv. 

(2).  Adunarea Generală a Acţionarilor poate fi ordinara sau extraordinara. 

(3).  Adunarea generală ordinară se întruneste cel puţin o dată pe an, în termenul specificat de 

prevederile legale în vigoare. 

(4).  În afara de dezbaterea altor probleme înscrise la ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinară a 

Acţionarilor este obligată să: 

a) discute, să aprobe sau să modifice situaţiile financiare anuale, pe baza rapoartelor 

administratorului SAI MUNTENIA INVEST SA și ale auditorului financiar; 
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b) să fixeze valoarea sumei ce va fi distribuită ca dividende potrivit prevederilor legale; 

c) să aleagă şi să revoce membrii Consiliului Reprezentanţilor Acţionarilor; 

d) să numească și să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit 

financiar; 

e) să stabilească remuneraţia membrilor Consiliului Reprezentanţilor Acţionarilor; 

f) să se pronunţe asupra administrării societăţii; 

g) să stabilească bugetul de venituri si cheltuieli şi strategia de administrare pentru exerciţiul 

financiar următor; 

h) să hotărască gajarea, închirierea sau desfiinţarea uneia sau mai multor unităţi ale SIF 

MUNTENIA SA. 

(5).  Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor SIF 

MUNTENIA SA este necesară prezenţa acţionarilor care să dețină cel puțin o pătrime din 

numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu votul „pentru” al acţionarilor ce 

deţin majoritatea voturilor exprimate. 

(6).  Dacă la prima convocare Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor nu poate lucra 

deoarece nu sunt îndeplinite condiţiile de cvorum și/sau validitate prevăzute la alineatul de mai 

sus, Adunarea ce se va întruni după a doua convocare va putea să delibereze asupra 

problemelor înscrise pe ordinea de zi a primei convocări, oricare ar fi procentul din capitalul 

social al SIF MUNTENIA SA reprezentat de acţionarii care participă la adunare personal/prin 

reprezentant. Într-un asemenea caz, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor va adopta 

hotărâri valabile cu majoritatea voturilor exprimate. 

(7).  Adunarea Generală Extraordinară va fi convocată ori de câte ori este nevoie şi, în afara 

cazului în care legislaţia aplicabila nu prevede altfel, va adopta hotărâri cu privire la 

următoarele probleme: 

a) schimbarea formei juridice a SIF MUNTENIA SA; 

b) mutarea sediului SIF MUNTENIA SA; 

c) schimbarea obiectului de activitate al SIF MUNTENIA; 

d) înfiinţarea sau desfiinţarea de sucursale, filiale, reprezentante, agenţii sau alte asemenea 

unităţi fără personalitate juridica ale SIF MUNTENIA SA 

e) majorarea capitalului social; 

f) emisiunea de obligaţiuni; 

g) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiunea de noi acţiuni, potrivit 

prevederilor legale in vigoare; 

h) fuzionarea cu alte societăţi sau divizarea SIF MUNTENIA SA; 

i) dizolvarea anticipată a SIF MUNTENIA SA; 

j) conversia acţiunilor dintr-o categorie in cealaltă; 

k) conversia unei categorii de obligaţiuni în altă categorie de obligaţiuni sau in acţiuni; 

l) dobândirea propriilor acţiuni de către SIF MUNTENIA SA, fie direct, fie prin persoane 

care acţionează în nume propriu, dar pe seama sa; 

m) orice alte completări si modificări ale actului constitutiv sau orice alte hotărâri care potrivit 

prezentului Act constitutiv si dispoziţiilor legale în vigoare, necesita aprobarea Adunării 

Generale Extraordinare a Acţionarilor. 
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(8).  Adunarea generală extraordinară a delegat Administratorului SAI MUNTENIA INVEST 

SA exercițiul atribuțiilor sale pentru: 

a) majorarea capitalului social; 

b) înființarea sau desființarea de sucursale, filiale, reprezentanțe și alte puncte de lucru. 

(9).  Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor este 

necesară la prima convocare prezenţa acţionarilor deţinând cel puţin o pătrime din numărul 

total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezenţa acţionarilor reprezentând cel 

puţin o cincime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile sunt luate cu majoritatea 

voturilor deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi. Decizia de modificare a obiectului 

principal de activitate al societăţii, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare 

a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societăţii se ia cu o majoritate de cel 

puţin două treimi din drepturile de vot deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi. 

(10).  Convocarea Adunării Generale a Acţionarilor se va face de către SAI MUNTENIA 

INVEST SA, cu respectarea prevederilor Legii nr.31/1990 republicată, cu completările şi 

adăugirile ulterioare, ale legislaţiei în vigoare şi ale reglementărilor ASF. 

(11).  Adunarea Generală se convoacă prin publicarea unui anunț în Monitorul Oficial și într-un 

ziar de largă circulație, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. 

(12).  Adunările Generale ale Acţionarilor vor fi convocate de către SAI MUNTENIA INVEST 

SA ori de câte ori apar probleme ce sunt de competenţa Adunării Generale a Acţionarilor. SAI 

MUNTENIA INVEST SA este obligată să convoace Adunarea Generală a Acţionarilor la 

cererea acţionarilor ce deţin acţiuni reprezentând cel puţin 5% din capitalul social al SIF 

MUNTENIA SA, la cererea ASF sau în cazul în care există o hotărâre judecătorească definitivă 

şi irevocabilă care dispune convocarea Adunării Generale a Acţionarilor SIF MUNTENIA SA. 

(13).  Dreptul de participare la Adunarea Generală a Acţionarilor îl au acţionarii înregistraţi în 

registrul acţionarilor întocmit pentru data de referinţă stabilită de către SAI MUNTENIA 

INVEST SA. 

(14).  Participarea la Adunarea Generală a Acţionarilor se va face direct sau prin reprezentanţi 

desemnaţi conform prevederilor legale în vigoare. Acţionarii SIF MUNTENIA SA pot vota şi 

prin corespondenţă conform prevederilor legale în vigoare si a procedurilor aprobate de către 

SAI Muntenia Invest SA. 

(15).  Fiecare acţiune dă dreptul la un vot. Acţionarii sau cei care reprezintă un grup de acţionari, 

au drept de vot în conformitate cu prevederile legale. 

(16).  Hotărârile se adoptă prin vot deschis sau secret. Votul secret este obligatoriu în cazul 

desemnării membrilor Consiliului Reprezentanţilor Acţionarilor sau revocării acestora, numirii 

sau revocării administratorului, precum şi pentru numirea ori demiterea auditorului financiar 

şi pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de 

conducere şi de control ale societăţii.  

(17).  SAI MUNTENIA INVEST SA şi membrii Consiliului de Administratie ai SAI 

MUNTENIA INVEST SA nu pot vota in baza acţiunilor pe care le detin nici personal, nici 

prin reprezentanti, pentru descarcarea gestiunii lor sau pentru o problema in care persoana sau 

activitatea lor este în discutie. 

(18).  Actionarul care  intr-o anumita operatie are un interes contrar aceluia al societăţii, va trebui 

sa se abtina de la deliberarile privind acea operatie. Actionarul care contravine acestei 

dispozitii este raspunzator de daunele produse societăţii, daca fara votul sau nu s-ar fi obtinut 

majoritatea ceruta. 
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(19).  Hotărârile Adunărilor Generale ale Acţionarilor, luate cu respectarea legii şi prezentului 

Act constitutiv, sunt obligatorii pentru toţi acţionarii, inclusiv pentru aceia care nu au participat 

la adunare sau care au votat împotriva respectivei hotărâri. 

(20).  Adunarea Generală a Acționarilor este prezidată de unul din reprezentații permanenți 

desemnați de administratorul SAI Muntenia Invest SA și înregistrați la Registrul Comerțului 

ca reprezentați legali ai SIF MUNTENIA SA. 

(21).  Adunarea Generală a Acţionarilor va alege, dintre acţionarii prezenti, unul pâna la trei 

secretari, care vor verifica lista de prezenţă a acţionarilor, indicând capitalul social pe care îl 

reprezintă fiecare şi îndeplinirea tuturor formalităţilor cerute de lege si de actul constitutiv 

pentru ţinerea adunarii generale. 

(22).  Cheltuielile ocazionate de organizarea şi desfăşurarea Adunărilor Generale ale Acţionarilor 

vor fi suportate de către SIF MUNTENIA SA, fiind considerate cheltuieli efectuate în interesul 

SIF MUNTENIA SA şi al acţionarilor săi. 

Art. 7 Consiliul Reprezentanţilor Acţionarilor 

(1).  Consiliul Reprezentanţilor Acţionarilor este un organism care reprezintă interesele 

acţionarilor SIF MUNTENIA SA în relaţia cu SAI MUNTENIA INVEST SA, în baza unui 

buget aprobat de Adunarea Generală a Acţionarilor SIF MUNTENIA SA. 

(2).  Adunarea Generală a Acţionarilor SIF MUNTENIA SA va alege un Consiliu al 

Reprezentanţilor Acţionarilor compus din 3 membri, pentru un mandat de patru ani, cu 

posibilitatea de a fi realeşi. 

(3).  Persoanele fizice care pot candida la un loc în Consiliului Reprezentanţilor Acţionarilor al 

SIF MUNTENIA SA trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 

a) să nu fie salariaţi sau administratori ai unei SAI sau ai unei alte societăţi de investiţii 

financiare şi să nu aibă nici un fel de relaţie contractuală cu SIF MUNTENIA SA sau cu 

SAI care administrează SIF MUNTENIA SA; 

b) să nu fi fost condamnaţi printr-o sentinţă rămasă definitivă pentru gestiune frauduloasă, 

abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, marturie mincinoasă, dare sau 

luare de mită; 

c) să fie absolvent al unei instituţii de învăţământ superior cu examen de licentă sau de 

diplomă; 

d) să aibă experienţă de cel puţin cinci ani în domeniul financiar-bancar, al pieţei de capital, 

în managementul unei firme sau în învăţământul universitar; 

e) să nu deţină, direct sau împreună cu soţul/soţia, rudele până la gradul al treilea sau afinii 

până la gradul al doilea, mai mult de 5% din capitalul social al depozitarului cu care SIF 

MUNTENIA SA a încheiat contract de depozitare; 

f) să nu fi fost sancţionat de către o autoritate de reglementare a pieţelor financiare cu 

interzicerea exercitării de activităţi profesionale; 

g) să nu se găsească în nici o altă stare de incompatibilitate prevăzută de dispoziţiile legale în 

vigoare sau de prezentul act constitutiv. 

(4).  Consiliul Reprezentanţilor Acţionarilor SIF MUNTENIA SA are următoarele atribuţii: 

a) reprezintă SIF MUNTENIA SA în raport cu SAI MUNTENIA INVEST SA ; 

b) negociază şi încheie contractul de administrare; 
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c) urmăreşte modul în care sunt respectate clauzele contractuale şi angajamentele asumate de 

către SAI MUNTENIA INVEST SA prin contractul de administrare şi prin programul de 

administrare aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor SIF MUNTENIA SA; 

d) analizează rapoartele periodice întocmite de SAI MUNTENIA INVEST SA referitor la 

modul în care şi-a exercitat atribuţiile privind: 

− administrarea SIF MUNTENIA SA; 

− exercitarea drepturilor conferite de deţinerea valorilor mobilare din portofoliul SIF 

MUNTENIA SA; 

− apărarea drepturilor şi intereselor SIF MUNTENIA SA în faţa instanţelor judecătoreşti, 

arbitrale precum şi a oricăror organe cu atribuţii jurisdicţionale şi administrative; 

e) solicită luarea de măsuri pentru încadrarea activităţii SAI MUNTENIA INVEST în 

prevederile contractului de administrare, ale regulamentelor ASF, ale programelor anuale 

de administrare, ale bugetelor de venituri şi cheltuieli aprobate de Adunarea Generală a 

Acţionarilor SIF MUNTENIA SA şi ale legislaţiei aplicabile; 

f) verifică încheierea contractului cu auditorul financiar conform hotărării Adunării Generale 

a Acționarilor SIF MUNTENIA SA; 

g) verifică întocmirea situaţiilor financiare anuale de SAI MUNTENIA INVEST SA şi 

propunerile de distribuire a profitului care urmează a fi supuse aprobării Adunării Generale 

a Acţionarilor SIF MUNTENIA SA; 

h) verifică întocmirea programului anual privind administrarea portofoliului SIF 

MUNTENIA SA; 

i) verifică întocmirea proiectului Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al SIF MUNTENIA SA, 

în vederea prezentării acestuia în Adunarea Generală a Acţionarilor SIF MUNTENIA SA; 

j) verifică întocmirea rapoartelor semestriale şi trimestriale de SAI MUNTENIA INVEST 

SA în conformitate cu prevederile legale şi cu reglementările ASF; 

k) verifică întocmirea materialelor care urmează a fi prezentate în Adunarea Generală a 

Acţionarilor SIF MUNTENIA SA; 

l) verifică încheierea contractului de depozitare, respectiv a contractului cu Depozitarul 

Central. 

Art. 8 Auditul financiar şi auditul intern al SIF MUNTENIA SA 

(1).  Situaţiile financiare anuale şi semestriale ale SIF MUNTENIA SA vor fi auditate de un 

auditor financiar ce îndeplineşte condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare şi de 

reglementările ASF. 

(2).  Auditul financiar va fi efectuat în baza unui contract de audit încheiat de către SAI 

MUNTENIA INVEST SA. 

(3).  Serviciile specifice de audit intern ale SIF MUNTENIA SA vor fi asigurate cu respectarea 

prevederilor legale în vigoare. 

Art. 9 Împrumuturi  

(1).  SIF MUNTENIA SA poate lua cu împrumut fonduri cu respectarea prevederilor legale în 

vigoare şi a reglementărilor ASF. 
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Art. 10 Raportări 

(1).  SIF MUNTENIA SA va asigura accesul egal al tuturor acţionarilor săi la informaţii privind 

funcţionarea acesteia în conformitate cu reglementările ASF. 

(2).  SIF MUNTENIA SA va respecta cerinţele de raportare stabilite prin reglementările ASF 

şi prin reglementările pieţei pe care se tranzacţionează acţiunile proprii. 

(3).  SIF MUNTENIA SA va întocmi, va pune la dispoziţia publicului, va transmite ASF şi 

operatorului de piaţă, rapoarte trimestriale, semestriale şi anuale. Rapoartele vor fi puse la 

dispoziţia investitorilor în conformitate cu reglementările ASF. 

Art. 11 Investiţii autorizate  

(1).  Investiţiile SIF MUNTENIA SA vor fi efectuate cu respectarea prevederilor legale şi a 

reglementărilor ASF referitoare la societăţile de investiţii financiare. 

Art. 12 Structura portofoliului 

(1).  Portofoliul SIF MUNTENIA SA va fi structurat astfel încât să respecte limitările 

specificate de prevederile legale și de reglementările pieței de capital aplicabile. 

Art. 13 Administrarea SIF MUNTENIA SA 

(1).  Administrarea SIF MUNTENIA SA se realizează de către administratorul cu care are 

încheiat contract de administrare. 

(2).  SIF MUNTENIA SA va plăti un comision lunar de administrare reprezentând o cotă parte 

din valoarea activului administrat, în limita maximă aprobată de Adunarea Generală a 

Acţionarilor societăţii. Funcţie de modul în care SAI MUNTENIA INVEST SA îndeplineşte 

criteriile de performanţă şi obiectivele stabilite anual de către Adunarea Generală a 

Acţionarilor, SIF MUNTENIA SA va plăti corespunzător SAI MUNTENIA INVEST SA un 

comision de performanţă. Stabilirea modalităţilor de calcul şi plată a comisioanelor se face în 

conformitate cu prevederile contractului de administrare. 

(3).  Durata contractului de administrare încheiat între SIF Muntenia SA și SAI Muntenia Invest 

SA este de 4 ani. 

Art. 14 Calculul activului net al SIF MUNTENIA SA 

(1).  Valoarea activului net al SIF MUNTENIA SA va fi calculată în conformitate cu 

prevederile legislației în vigoare. 

Art. 15 Contractul de depozitare al SIF MUNTENIA SA 

(1).  SAI MUNTENIA INVEST SA este obligată să încheie un contract de depozitare cu un 

depozitar avizat de ASF. 

(2).  Activitățile pe care le va desfășura depozitarul vor fi în conformitate cu prevederile 

legale şi cu reglementările ASF în vigoare. 

(3).  Schimbarea depozitarului va fi efectuată cu respectarea prevederilor legale şi a 

reglementărilor ASF în vigoare. 

Art. 16 Dizolvarea 

(1).  Dizolvarea societăţii se va produce în cazurile expres prevăzute de lege. În caz de 

dizolvare, societatea va fi lichidată. 
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(2).  Lichidarea urmează procedura prevazută de lege. După finalizarea acesteia, lichidatorii vor 

cere radierea societăţii din Registrul Comertului. 

Art. 17 Litigii 

(1).  Litigiile societăţii cu persoane fizice sau juridice sunt de competența instanțelor 

judecătorești din România. Acestea pot fi soluționate și prin arbitraj. 

Art. 18 Alte aspecte 

(1).  Prezentul Act Constitutiv se completează cu prevederile legale în materie de societăţi - 

drept comun - şi cu prevederile legale speciale în materia pieței de capital. 

(2).  Clauzele din prezentul Act Constitutiv se vor considera modificate prin efectul legii în 

cazul oricăror acte normative apărute ulterior care înlătură sau restrâng limitările expres 

prevăzute în prezent pentru societățile de investiţii financiare. 

Art. 19 Modificare 

(1).  Orice amendamente ce vor fi aduse prezentului Act Constitutiv, vor fi supuse în prealabil 

aprobării Adunării Generale a Acţionarilor şi ASF. 

 

 

Întocmit în 4 exemplare, azi 07.04.2020. 

 

 

SIF MUNTENIA SA 

 
prin administratorul său SAI MUNTENIA INVEST SA 
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ACTUL CONSTITUTIV 

al Societăţii de Investiţii Financiare Muntenia SA 
 

 

Art. 1 Denumirea societăţii, forma juridică, sediul si durata societăţii 

(1).  Denumirea societăţii este "Societatea de Investiţii Financiare Muntenia S.A.” denumită în 

continuare SIF MUNTENIA SA. În toate documentele emanând de la SIF MUNTENIA SA, 

vor fi menționate datele de identificare și informațiile solicitate de legislația în vigoare. 

(2).  Forma juridică a SIF MUNTENIA SA este de societate pe acţiuni, persoana juridica 

română, organizată în forma unui Fond de investiții alternative administrat extern.  

(3).  SIF MUNTENIA SA va funcţiona cu respectarea prevederilor legislaţiei privind piaţa de 

capital, ale Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată cu modificările şi completările 

ulterioare și ale prezentului Act constitutiv. 

(4).  Societatea este succesoarea Fondului Proprietatii Private IV Muntenia, reorganizat si 

transformat in conformitate cu prevederile Legii nr.133/1996, dupa ce acesta isi va fi predat 

gestiunea Societăţii de Investitii Financiare Muntenia SA. 

(5).  Societatea va funcţiona pe baza unui contract de administrare care va fi încheiat cu 

Societatea de Administrare a Investiţiilor Muntenia-Invest S.A. 

(6).  Sediul social al societăţii este în Bucureşti, Str. Serghei Vasilievici Rahmaninov, nr.46-48, 

parter, cam. 2, sector 2, cod 020199. Adunarea Generala Extraordinara a Acţionarilor poate 

hotari schimbarea sediului SIF MUNTENIA SA in orice alt loc din România. SIF MUNTENIA 

SA va putea infiinţa, in baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor, filiale, 

sucursale, agenţii, reprezentante, precum si puncte de lucru, atât in tara, cat si in străinătate, cu 

respectarea cerinţelor legale privind autorizarea si publicitatea. 

(7).  Durata de funcționare a societăţii este nelimitată. 

Art. 2 Obiectul de activitate al societăţii 

(1).  Obiectul principal de activitate al SIF MUNTENIA SA este ”Alte intermedieri financiare 

n.c.a.” COD CAEN – 6499. 

(2).  SIF MUNTENIA SA va putea desfăşura următoarele activități: 

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, în conformitate cu reglementările în vigoare. 

Art. 3 Capital social si acţiuni 

(1).  Capitalul social subscris şi integral vărsat este de 78.464.520,10 lei, împărţit în 

784.645.201 acţiuni nominative, cu o valoare de 0,1 lei fiecare. Fiecare acţiune dă dreptul la 

un vot în Adunarea Generală a Acţionarilor. 
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(2).  Acţiunile societăţii sunt nominative, de valori egale, emise în formă dematerializată și 

acordă drepturi egale titularilor lor. Valoarea nominală a unei acţiuni este de 0,1 lei. Acţiunile 

sunt indivizibile, iar societatea recunoaşte un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor 

rezultând dintr-o acţiune. 

(3).  Investitorii îndreptăţiţi să încaseze dividende sau să beneficieze de efectele hotărârilor 

adunărilor generale ale acţionarilor sunt cei înscrişi în registrul acţionarilor ţinut conform legii 

de Depozitarul Central la data stabilită de către Adunarea Generală a Acţionarilor, în 

conformitate cu  reglementările în vigoare. 

(4).  Distribuirea dividendelor se va face cu respectarea reglementărilor legale şi a 

regulamentelor ASF. 

Art. 4 Acţionarii 

(1).  Calitatea de acționar al societății se atestă prin extras de cont emis de catre entitatea care 

ține evidența acționarilor. 

Art. 5 Tranzacționarea, emiterea, răscumpărarea și anularea acțiunilor 

(1).  Acţiunile SIF MUNTENIA SA sunt negociabile şi transferabile în condiţiile prevăzute în 

legislaţia în vigoare. 

(2).  Tranzacţionarea acţiunilor emise de SIF MUNTENIA SA se va face numai pe o piaţă 

reglementată şi supravegheată. 

(3).  Tranzacţionarea acţiunilor SIF MUNTENIA SA este supusă regulilor aplicabile pieţei 

reglementate pe care aceste acţiuni sunt tranzacţionate 

(4).  Societatea poate emite acțiuni noi cu respectarea reglementărilor legale pentru majorarea 

capitalului social. 

(5).  Când o acţiune devine proprietatea mai multor persoane, Depozitarul Central va refuza 

înscrierea dreptului de proprietate până la desemnarea unui reprezentant unic pentru 

exercitarea drepturilor rezultând din acţiune. 

(6).  Societatea își poate răscumpăra propriile acțiuni în conformitate cu prevederile legale în 

cazul răscumpărării de acțiuni de către o societate admisă la tranzacționare pe o piață 

reglementată.  

(7).  Societatea poate anula acțiunile emise doar în cazurile prevăzute de legislația aplicabilă în 

materie. 

Art. 6 Adunarea Generala a Acţionarilor 

(1).  Adunarea Generală a Acţionarilor este organul suprem de conducere al SIF MUNTENIA SA 

şi este competentă să decidă în toate problemele prevăzute în competenţa sa de legislaţia în 

vigoare şi de prezentul act constitutiv. 

(2).  Adunarea Generală a Acţionarilor poate fi ordinara sau extraordinara. 

(3).  Adunarea generală ordinară se întruneste cel puţin o dată pe an, în termenul specificat de 

prevederile legale în vigoare. 

(4).  În afara de dezbaterea altor probleme înscrise la ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinară a 

Acţionarilor este obligată să: 

a) discute, să aprobe sau să modifice situaţiile financiare anuale, pe baza rapoartelor 

administratorului SAI MUNTENIA INVEST SA și ale auditorului financiar; 

b) să fixeze valoarea sumei ce va fi distribuită ca dividende potrivit prevederilor legale; 
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c) să aleagă şi să revoce membrii Consiliului Reprezentanţilor Acţionarilor; 

d) să numească și să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit 

financiar; 

e) să stabilească remuneraţia membrilor Consiliului Reprezentanţilor Acţionarilor; 

f) să se pronunţe asupra administrării societăţii; 

g) să stabilească bugetul de venituri si cheltuieli şi strategia de administrare pentru exerciţiul 

financiar următor; 

h) să hotărască gajarea, închirierea sau desfiinţarea uneia sau mai multor unităţi ale SIF 

MUNTENIA SA. 

(5).  Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor SIF 

MUNTENIA SA este necesară prezenţa acţionarilor care să dețină cel puțin o pătrime din 

numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu votul „pentru” al acţionarilor ce 

deţin majoritatea voturilor exprimate. 

(6).  Dacă la prima convocare Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor nu poate lucra 

deoarece nu sunt îndeplinite condiţiile de cvorum și/sau validitate prevăzute la alineatul de mai 

sus, Adunarea ce se va întruni după a doua convocare va putea să delibereze asupra 

problemelor înscrise pe ordinea de zi a primei convocări, oricare ar fi procentul din capitalul 

social al SIF MUNTENIA SA reprezentat de acţionarii care participă la adunare personal/prin 

reprezentant. Într-un asemenea caz, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor va adopta 

hotărâri valabile cu majoritatea voturilor exprimate. 

(7).  Adunarea Generală Extraordinară va fi convocată ori de câte ori este nevoie şi, în afara 

cazului în care legislaţia aplicabila nu prevede altfel, va adopta hotărâri cu privire la 

următoarele probleme: 

a) schimbarea formei juridice a SIF MUNTENIA SA; 

b) mutarea sediului SIF MUNTENIA SA; 

c) schimbarea obiectului de activitate al SIF MUNTENIA; 

d) înfiinţarea sau desfiinţarea de sucursale, filiale, reprezentante, agenţii sau alte asemenea 

unităţi fără personalitate juridica ale SIF MUNTENIA SA 

e) majorarea capitalului social; 

f) emisiunea de obligaţiuni; 

g) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiunea de noi acţiuni, potrivit 

prevederilor legale in vigoare; 

h) fuzionarea cu alte societăţi sau divizarea SIF MUNTENIA SA; 

i) dizolvarea anticipată a SIF MUNTENIA SA; 

j) conversia acţiunilor dintr-o categorie in cealaltă; 

k) conversia unei categorii de obligaţiuni în altă categorie de obligaţiuni sau in acţiuni; 

l) dobândirea propriilor acţiuni de către SIF MUNTENIA SA, fie direct, fie prin persoane 

care acţionează în nume propriu, dar pe seama sa; 

m) orice alte completări si modificări ale actului constitutiv sau orice alte hotărâri care potrivit 

prezentului Act constitutiv si dispoziţiilor legale în vigoare, necesita aprobarea Adunării 

Generale Extraordinare a Acţionarilor. 
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(8).  Adunarea generală extraordinară a delegat Administratorului SAI MUNTENIA INVEST 

SA exercițiul atribuțiilor sale pentru: 

a) majorarea capitalului social; 

b) înființarea sau desființarea de sucursale, filiale, reprezentanțe și alte puncte de lucru. 

(9).  Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor este 

necesară la prima convocare prezenţa acţionarilor deţinând cel puţin o pătrime din numărul 

total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezenţa acţionarilor reprezentând cel 

puţin o cincime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile sunt luate cu majoritatea 

voturilor deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi. Decizia de modificare a obiectului 

principal de activitate al societăţii, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare 

a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societăţii se ia cu o majoritate de cel 

puţin două treimi din drepturile de vot deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi. 

(10).  Convocarea Adunării Generale a Acţionarilor se va face de către SAI MUNTENIA 

INVEST SA, cu respectarea prevederilor Legii nr.31/1990 republicată, cu completările şi 

adăugirile ulterioare, ale legislaţiei în vigoare şi ale reglementărilor ASF. 

(11).  Adunarea Generală se convoacă prin publicarea unui anunț în Monitorul Oficial și într-un 

ziar de largă circulație, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. 

(12).  Adunările Generale ale Acţionarilor vor fi convocate de către SAI MUNTENIA INVEST 

SA ori de câte ori apar probleme ce sunt de competenţa Adunării Generale a Acţionarilor. SAI 

MUNTENIA INVEST SA este obligată să convoace Adunarea Generală a Acţionarilor la 

cererea acţionarilor ce deţin acţiuni reprezentând cel puţin 5% din capitalul social al SIF 

MUNTENIA SA, la cererea ASF sau în cazul în care există o hotărâre judecătorească definitivă 

şi irevocabilă care dispune convocarea Adunării Generale a Acţionarilor SIF MUNTENIA SA. 

(13).  Dreptul de participare la Adunarea Generală a Acţionarilor îl au acţionarii înregistraţi în 

registrul acţionarilor întocmit pentru data de referinţă stabilită de către SAI MUNTENIA 

INVEST SA. 

(14).  Participarea la Adunarea Generală a Acţionarilor se va face direct sau prin reprezentanţi 

desemnaţi conform prevederilor legale în vigoare. Acţionarii SIF MUNTENIA SA pot vota şi 

prin corespondenţă conform prevederilor legale în vigoare si a procedurilor aprobate de către 

SAI Muntenia Invest SA. 

(15).  Fiecare acţiune dă dreptul la un vot. Acţionarii sau cei care reprezintă un grup de acţionari, 

au drept de vot în conformitate cu prevederile legale. 

(16).  Hotărârile se adoptă prin vot deschis sau secret. Votul secret este obligatoriu în cazul 

desemnării membrilor Consiliului Reprezentanţilor Acţionarilor sau revocării acestora, numirii 

sau revocării administratorului, precum şi pentru numirea ori demiterea auditorului financiar 

şi pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de 

conducere şi de control ale societăţii.  

(17).  SAI MUNTENIA INVEST SA şi membrii Consiliului de Administratie ai SAI 

MUNTENIA INVEST SA nu pot vota in baza acţiunilor pe care le detin nici personal, nici 

prin reprezentanti, pentru descarcarea gestiunii lor sau pentru o problema in care persoana sau 

activitatea lor este în discutie. 

(18).  Actionarul care  intr-o anumita operatie are un interes contrar aceluia al societăţii, va trebui 

sa se abtina de la deliberarile privind acea operatie. Actionarul care contravine acestei 

dispozitii este raspunzator de daunele produse societăţii, daca fara votul sau nu s-ar fi obtinut 

majoritatea ceruta. 
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(19).  Hotărârile Adunărilor Generale ale Acţionarilor, luate cu respectarea legii şi prezentului 

Act constitutiv, sunt obligatorii pentru toţi acţionarii, inclusiv pentru aceia care nu au participat 

la adunare sau care au votat împotriva respectivei hotărâri. 

(20).  Adunarea Generală a Acționarilor este prezidată de unul din reprezentații permanenți 

desemnați de administratorul SAI Muntenia Invest SA și înregistrați la Registrul Comerțului 

ca reprezentați legali ai SIF MUNTENIA SA. 

(21).  Adunarea Generală a Acţionarilor va alege, dintre acţionarii prezenti, unul pâna la trei 

secretari, care vor verifica lista de prezenţă a acţionarilor, indicând capitalul social pe care îl 

reprezintă fiecare şi îndeplinirea tuturor formalităţilor cerute de lege si de actul constitutiv 

pentru ţinerea adunarii generale. 

(22).  Cheltuielile ocazionate de organizarea şi desfăşurarea Adunărilor Generale ale Acţionarilor 

vor fi suportate de către SIF MUNTENIA SA, fiind considerate cheltuieli efectuate în interesul 

SIF MUNTENIA SA şi al acţionarilor săi. 

Art. 7 Consiliul Reprezentanţilor Acţionarilor 

(1).  Consiliul Reprezentanţilor Acţionarilor este un organism care reprezintă interesele 

acţionarilor SIF MUNTENIA SA în relaţia cu SAI MUNTENIA INVEST SA, în baza unui 

buget aprobat de Adunarea Generală a Acţionarilor SIF MUNTENIA SA. 

(2).  Adunarea Generală a Acţionarilor SIF MUNTENIA SA va alege un Consiliu al 

Reprezentanţilor Acţionarilor compus din 3 membri, pentru un mandat de patru ani, cu 

posibilitatea de a fi realeşi. 

(3).  Persoanele fizice care pot candida la un loc în Consiliului Reprezentanţilor Acţionarilor al 

SIF MUNTENIA SA trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 

a) să nu fie salariaţi sau administratori ai unei SAI sau ai unei alte societăţi de investiţii 

financiare şi să nu aibă nici un fel de relaţie contractuală cu SIF MUNTENIA SA sau cu 

SAI care administrează SIF MUNTENIA SA; 

b) să nu fi fost condamnaţi printr-o sentinţă rămasă definitivă pentru gestiune frauduloasă, 

abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, marturie mincinoasă, dare sau 

luare de mită; 

c) să fie absolvent al unei instituţii de învăţământ superior cu examen de licentă sau de 

diplomă; 

d) să aibă experienţă de cel puţin cinci ani în domeniul financiar-bancar, al pieţei de capital, 

în managementul unei firme sau în învăţământul universitar; 

e) să nu deţină, direct sau împreună cu soţul/soţia, rudele până la gradul al treilea sau afinii 

până la gradul al doilea, mai mult de 5% din capitalul social al depozitarului cu care SIF 

MUNTENIA SA a încheiat contract de depozitare; 

f) să nu fi fost sancţionat de către o autoritate de reglementare a pieţelor financiare cu 

interzicerea exercitării de activităţi profesionale; 

g) să nu se găsească în nici o altă stare de incompatibilitate prevăzută de dispoziţiile legale în 

vigoare sau de prezentul act constitutiv. 

(4).  Consiliul Reprezentanţilor Acţionarilor SIF MUNTENIA SA are următoarele atribuţii: 

a) reprezintă SIF MUNTENIA SA în raport cu SAI MUNTENIA INVEST SA ; 

b) negociază şi încheie contractul de administrare; 
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c) urmăreşte modul în care sunt respectate clauzele contractuale şi angajamentele asumate de 

către SAI MUNTENIA INVEST SA prin contractul de administrare şi prin programul de 

administrare aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor SIF MUNTENIA SA; 

d) analizează rapoartele periodice întocmite de SAI MUNTENIA INVEST SA referitor la 

modul în care şi-a exercitat atribuţiile privind: 

− administrarea SIF MUNTENIA SA; 

− exercitarea drepturilor conferite de deţinerea valorilor mobilare din portofoliul SIF 

MUNTENIA SA; 

− apărarea drepturilor şi intereselor SIF MUNTENIA SA în faţa instanţelor judecătoreşti, 

arbitrale precum şi a oricăror organe cu atribuţii jurisdicţionale şi administrative; 

e) solicită luarea de măsuri pentru încadrarea activităţii SAI MUNTENIA INVEST în 

prevederile contractului de administrare, ale regulamentelor ASF, ale programelor anuale 

de administrare, ale bugetelor de venituri şi cheltuieli aprobate de Adunarea Generală a 

Acţionarilor SIF MUNTENIA SA şi ale legislaţiei aplicabile; 

f) verifică încheierea contractului cu auditorul financiar conform hotărării Adunării Generale 

a Acționarilor SIF MUNTENIA SA; 

g) verifică întocmirea situaţiilor financiare anuale de SAI MUNTENIA INVEST SA şi 

propunerile de distribuire a profitului care urmează a fi supuse aprobării Adunării Generale 

a Acţionarilor SIF MUNTENIA SA; 

h) verifică întocmirea programului anual privind administrarea portofoliului SIF 

MUNTENIA SA; 

i) verifică întocmirea proiectului Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al SIF MUNTENIA SA, 

în vederea prezentării acestuia în Adunarea Generală a Acţionarilor SIF MUNTENIA SA; 

j) verifică întocmirea rapoartelor semestriale şi trimestriale de SAI MUNTENIA INVEST 

SA în conformitate cu prevederile legale şi cu reglementările ASF; 

k) verifică întocmirea materialelor care urmează a fi prezentate în Adunarea Generală a 

Acţionarilor SIF MUNTENIA SA; 

l) verifică încheierea contractului de depozitare, respectiv a contractului cu Depozitarul 

Central. 

Art. 8 Auditul financiar şi auditul intern al SIF MUNTENIA SA 

(1).  Situaţiile financiare anuale şi semestriale ale SIF MUNTENIA SA vor fi auditate de un 

auditor financiar ce îndeplineşte condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare şi de 

reglementările ASF. 

(2).  Auditul financiar va fi efectuat în baza unui contract de audit încheiat de către SAI 

MUNTENIA INVEST SA. 

(3).  Serviciile specifice de audit intern ale SIF MUNTENIA SA vor fi asigurate cu respectarea 

prevederilor legale în vigoare. 

Art. 9 Împrumuturi  

(1).  SIF MUNTENIA SA poate lua cu împrumut fonduri cu respectarea prevederilor legale în 

vigoare şi a reglementărilor ASF. 
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Art. 10 Raportări 

(1).  SIF MUNTENIA SA va asigura accesul egal al tuturor acţionarilor săi la informaţii privind 

funcţionarea acesteia în conformitate cu reglementările ASF. 

(2).  SIF MUNTENIA SA va respecta cerinţele de raportare stabilite prin reglementările ASF 

şi prin reglementările pieţei pe care se tranzacţionează acţiunile proprii. 

(3).  SIF MUNTENIA SA va întocmi, va pune la dispoziţia publicului, va transmite ASF şi 

operatorului de piaţă, rapoarte trimestriale, semestriale şi anuale. Rapoartele vor fi puse la 

dispoziţia investitorilor în conformitate cu reglementările ASF. 

Art. 11 Investiţii autorizate  

(1).  Investiţiile SIF MUNTENIA SA vor fi efectuate cu respectarea prevederilor legale şi a 

reglementărilor ASF referitoare la societăţile de investiţii financiare. 

Art. 12 Structura portofoliului 

(1).  Portofoliul SIF MUNTENIA SA va fi structurat astfel încât să respecte limitările 

specificate de prevederile legale și de reglementările pieței de capital aplicabile. 

Art. 13 Administrarea SIF MUNTENIA SA 

(1).  Administrarea SIF MUNTENIA SA se realizează de către administratorul cu care are 

încheiat contract de administrare. 

(2).  SIF MUNTENIA SA va plăti un comision lunar de administrare reprezentând o cotă parte 

din valoarea activului administrat, în limita maximă aprobată de Adunarea Generală a 

Acţionarilor societăţii. Funcţie de modul în care SAI MUNTENIA INVEST SA îndeplineşte 

criteriile de performanţă şi obiectivele stabilite anual de către Adunarea Generală a 

Acţionarilor, SIF MUNTENIA SA va plăti corespunzător SAI MUNTENIA INVEST SA un 

comision de performanţă. Stabilirea modalităţilor de calcul şi plată a comisioanelor se face în 

conformitate cu prevederile contractului de administrare. 

(3).  Durata contractului de administrare încheiat între SIF Muntenia SA și SAI Muntenia Invest 

SA este de 4 ani. 

Art. 14 Calculul activului net al SIF MUNTENIA SA 

(1).  Valoarea activului net al SIF MUNTENIA SA va fi calculată în conformitate cu 

prevederile legislației în vigoare. 

Art. 15 Contractul de depozitare al SIF MUNTENIA SA 

(1).  SAI MUNTENIA INVEST SA este obligată să încheie un contract de depozitare cu un 

depozitar avizat de ASF. 

(2).  Activitățile pe care le va desfășura depozitarul vor fi în conformitate cu prevederile 

legale şi cu reglementările ASF în vigoare. 

(3).  Schimbarea depozitarului va fi efectuată cu respectarea prevederilor legale şi a 

reglementărilor ASF în vigoare. 

Art. 16 Dizolvarea 

(1).  Dizolvarea societăţii se va produce în cazurile expres prevăzute de lege. În caz de 

dizolvare, societatea va fi lichidată. 
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(2).  Lichidarea urmează procedura prevazută de lege. După finalizarea acesteia, lichidatorii vor 

cere radierea societăţii din Registrul Comertului. 

Art. 17 Litigii 

(1).  Litigiile societăţii cu persoane fizice sau juridice sunt de competența instanțelor 

judecătorești din România. Acestea pot fi soluționate și prin arbitraj. 

Art. 18 Alte aspecte 

(1).  Prezentul Act Constitutiv se completează cu prevederile legale în materie de societăţi - 

drept comun - şi cu prevederile legale speciale în materia pieței de capital. 

(2).  Clauzele din prezentul Act Constitutiv se vor considera modificate prin efectul legii în 

cazul oricăror acte normative apărute ulterior care înlătură sau restrâng limitările expres 

prevăzute în prezent pentru societățile de investiţii financiare. 

Art. 19 Modificare 

(1).  Orice amendamente ce vor fi aduse prezentului Act Constitutiv, vor fi supuse în prealabil 

aprobării Adunării Generale a Acţionarilor şi ASF. 

 

 

Întocmit în 4 exemplare, azi 01.07.2020. 

 

 

SIF MUNTENIA SA 
prin administratorul său 

SAI MUNTENIA INVEST SA 

 

 

Nicușor Marian BUICĂ 

Director General 
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ACTUL CONSTITUTIV 

al Societăţii de Investiţii Financiare Muntenia SA 
 

Art. 1 Denumirea societăţii, forma juridică, sediul si durata societăţii 

(1).  Denumirea societăţii este "Societatea de Investiţii Financiare Muntenia S.A.” denumită în 

continuare SIF MUNTENIA SA. În toate documentele emanând de la SIF MUNTENIA SA, 

vor fi menționate datele de identificare și informațiile solicitate de legislația în vigoare. 

(2).  Forma juridică a SIF MUNTENIA SA este de societate pe acţiuni, persoană juridică 

română, organizată în forma unui Fond de investiții alternative administrat extern.  

(3).  SIF MUNTENIA SA va funcţiona cu respectarea prevederilor legislaţiei privind piaţa de 

capital, ale Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată cu modificările şi completările 

ulterioare și ale prezentului Act constitutiv. 

(4).  Societatea va funcţiona pe baza unui contract de administrare care va fi încheiat cu 

Societatea de Administrare a Investiţiilor Muntenia-Invest S.A. 

(5).  Sediul social al societăţii este în Bucureşti, Str. Serghei Vasilievici Rahmaninov, nr.46-48, 

parter, cam. 2, sector 2, cod 020199. Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor poate 

hotărî schimbarea sediului SIF MUNTENIA SA în orice alt loc din România. SIF 

MUNTENIA SA va putea înfiinţa, în baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a 

Acţionarilor, filiale, sucursale, agenţii, reprezentanțe, precum și puncte de lucru, atât în țară, 

căt și în străinătate, cu respectarea cerinţelor legale privind autorizarea și publicitatea. 

(6).  Durata de funcționare a societăţii este nelimitată. 

Art. 2 Obiectul de activitate al societăţii 

(1).  Domeniul principal de activitate: Intermedieri financiare cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale 

fondurilor de pensii, cod CAEN 64, iar obiectul principal de activitate este "Fonduri mutuale și 

alte entităţi financiare similare." COD CAEN - 6430. 

(2).  SIF MUNTENIA SA va putea desfăşura următoarele activități: 

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, în conformitate cu reglementările în vigoare. 

Art. 3 Capital social și acţiuni 

(1).  Capitalul social subscris şi integral vărsat este de 78.464.520,10 lei, împărţit în 

784.645.201 acţiuni nominative, cu o valoare de 0,1 lei fiecare. Fiecare acţiune dă dreptul la 

un vot în Adunarea Generală a Acţionarilor. 

(2).  Acţiunile societăţii sunt nominative, de valori egale, emise în formă dematerializată și 

acordă drepturi egale titularilor lor. Valoarea nominală a unei acţiuni este de 0,1 lei. 

Acţiunile sunt indivizibile, iar societatea recunoaşte un reprezentant unic pentru exercitarea 

drepturilor rezultând dintr-o acţiune. 

(3).  Investitorii îndreptăţiţi să încaseze dividende sau să beneficieze de efectele hotărârilor 

adunărilor generale ale acţionarilor sunt cei înscrişi în registrul acţionarilor ţinut conform 
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legii de Depozitarul Central la data stabilită de către Adunarea Generală a Acţionarilor, în 

conformitate cu  reglementările în vigoare. 

(4).  Distribuirea dividendelor se va face cu respectarea reglementărilor legale şi a 

regulamentelor ASF. 

Art. 4 Acţionarii 

(1).  Calitatea de acționar al societății se atestă prin extras de cont emis de către entitatea care 

ține evidența acționarilor. 

Art. 5 Tranzacționarea, emiterea, răscumpărarea și anularea 

acțiunilor 

(1).    Acţiunile SIF MUNTENIA SA sunt negociabile şi transferabile în condițiile prevăzute în legislaţia 

în vigoare. 

(2). Tranzacţionarea acţiunilor emise de SIF MUNTENIA SA se va face numai pe o piaţă reglementată. 

(3). Tranzacţionarea acţiunilor SIF MUNTENIA SA este supusă regulilor aplicabile pieţei reglementate 

pe care aceste acţiuni sunt tranzacţionate. 

(5). Societatea poate emite acţiuni noi cu respectarea reglementărilor legale pentru majorarea 

capitalului. 

(7). Societatea poate anula acţiunile emise doar în cazurile prevăzute de legislaţia aplicabilă în 

materie. 

Art. 6 Adunarea Generală a Acţionarilor 

(1).  Adunarea Generală a Acţionarilor este organul suprem de conducere al SIF MUNTENIA 

SA şi este competentă să decidă în toate problemele prevăzute în competenţa sa de legislaţia în 

vigoare şi de prezentul act constitutiv. 

(2).  Adunarea Generală a Acţionarilor poate fi ordinară sau extraordinară. 

(3).  Adunarea generală ordinară se întrunește cel puţin o dată pe an, în termenul specificat de 

prevederile legale în vigoare. 

(4).  În afară de dezbaterea altor probleme înscrise la ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinară a 

Acţionarilor este obligată: 

a) să discute, să aprobe sau să modifice situaţiile financiare anuale, pe baza rapoartelor administratorului 

SAI MUNTENIA INVEST SA şi ale auditorului financiar; 

b) să fixeze valoarea sumei ce va fi distribuită ca dividende potrivit prevederilor legale; 

c) să aleagă şi să revoce membrii Consiliului Reprezentanţilor Acţionarilor; 

d) să numească administratorul exten în conformitate cu prevederile legale şi să revoce mandatul 

acordat acestuia; 

e) să aprobe contractul de administrare ce urmează a fi încheiat cu administratorul extern; 

f)  să numească şi să demită auditorul financiar şi să fixeze durata minimă a contractului de audit 

financiar; 

g) să stabilească remuneraţia membrilor Consiliului Reprezentanţilor Acţionarilor; 

h) să se pronunţe asupra administrării societăţii; 

i) să stabilească bugetul de venituri şi cheltuieli şi strategia de administrare pentru exerciţiul financiar 

următor; 

j) să hotărască gajarea, închirierea sau desfiinţarea uneia sau mai multor unităţi ale SIF MUNTENIA SA. 

(5).  Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor SIF 

MUNTENIA SA este necesară prezenţa acţionarilor care să dețină cel puțin o pătrime din 
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numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu votul „pentru” al acţionarilor ce 

deţin majoritatea voturilor exprimate. 

(6).  Dacă la prima convocare Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor nu poate lucra 

deoarece nu sunt îndeplinite condiţiile de cvorum și/sau validitate prevăzute la alineatul de 

mai sus, Adunarea ce se va întruni după a doua convocare va putea să delibereze asupra 

problemelor înscrise pe ordinea de zi a primei convocări, oricare ar fi procentul din capitalul 

social al SIF MUNTENIA SA reprezentat de acţionarii care participă la adunare 

personal/prin reprezentant. Într-un asemenea caz, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor 

va adopta hotărâri valabile cu majoritatea voturilor exprimate. 

(7).  Adunarea Generală Extraordinară va fi convocată ori de câte ori este nevoie şi, în afara 

cazului în care legislaţia aplicabila nu prevede altfel, va adopta hotărâri cu privire la 

următoarele probleme: 

a) schimbarea formei juridice a SIF MUNTENIA SA; 

b) mutarea sediului SIF MUNTENIA SA; 

c) schimbarea obiectului de activitate al SIF MUNTENIA; 

d) înfiinţarea sau desfiinţarea de sucursale, filiale, reprezentanțe, agenţii sau alte asemenea 

unităţi fără personalitate juridică ale SIF MUNTENIA SA 

e) majorarea capitalului social; 

f) emisiunea de obligaţiuni; 

g) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiunea de noi acţiuni, potrivit 

prevederilor legale în vigoare; 

h) fuzionarea cu alte societăţi sau divizarea SIF MUNTENIA SA; 

i) dizolvarea anticipată a SIF MUNTENIA SA; 

j) conversia acţiunilor dintr-o categorie în cealaltă; 

k) conversia unei categorii de obligaţiuni în altă categorie de obligaţiuni sau în acţiuni; 

l) dobândirea propriilor acţiuni de către SIF MUNTENIA SA, fie direct, fie prin persoane 

care acţionează în nume propriu, dar pe seama sa; 

m) orice alte completări și modificări ale actului constitutiv sau orice alte hotărâri care 

potrivit prezentului Act constitutiv și dispoziţiilor legale în vigoare, necesită aprobarea 

Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor. 

(8).  Adunarea Generală Extraordinară a delegat Administratorului SAI MUNTENIA 

INVEST SA exercițiul atribuțiilor sale pentru: 

a) majorarea capitalului social; 

b) înființarea sau desființarea de sucursale, filiale, reprezentanțe și alte puncte de lucru. 

(9).  Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor este 

necesară la prima convocare prezenţa acţionarilor deţinând cel puţin o pătrime din numărul 

total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezenţa acţionarilor reprezentând cel 

puţin o cincime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile sunt luate cu majoritatea 

voturilor deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi. Decizia de modificare a obiectului 

principal de activitate al societăţii, de reducere sau majorare a capitalului social, de 

schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societăţii se ia cu o 

majoritate de cel puţin două treimi din drepturile de vot deţinute de acţionarii prezenţi sau 

reprezentaţi. 
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(10).  Convocarea Adunării Generale a Acţionarilor se va face de către SAI MUNTENIA 

INVEST SA, cu respectarea prevederilor Legii nr.31/1990 republicată, cu completările şi 

adăugirile ulterioare, ale legislaţiei în vigoare şi ale reglementărilor ASF. 

(11).  Adunarea Generală se convoacă prin publicarea unui anunț în Monitorul Oficial și într-un 

ziar de largă circulație, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. 

(12).  Adunările Generale ale Acţionarilor vor fi convocate de către SAI MUNTENIA INVEST 

SA ori de câte ori apar probleme ce sunt de competenţa Adunării Generale a Acţionarilor. 

SAI MUNTENIA INVEST SA este obligată să convoace Adunarea Generală a Acţionarilor 

la cererea acţionarilor ce deţin acţiuni reprezentând cel puţin 5% din capitalul social al SIF 

MUNTENIA SA, la cererea ASF sau în cazul în care există o hotărâre judecătorească 

definitivă şi irevocabilă care dispune convocarea Adunării Generale a Acţionarilor SIF 

MUNTENIA SA. 

(13).  Dreptul de participare la Adunarea Generală a Acţionarilor îl au acţionarii înregistraţi în 

registrul acţionarilor întocmit pentru data de referinţă stabilită de către SAI MUNTENIA 

INVEST SA. 

(14).  Participarea la Adunarea Generală a Acţionarilor se va face direct sau prin reprezentanţi 

desemnaţi conform prevederilor legale în vigoare. Acţionarii SIF MUNTENIA SA pot vota 

şi prin corespondenţă conform prevederilor legale în vigoare și a procedurilor aprobate de 

către SAI Muntenia Invest SA. 

(15).  Fiecare acţiune dă dreptul la un vot. Acţionarii sau cei care reprezintă un grup de 

acţionari, au drept de vot în conformitate cu prevederile legale. 

(16).  Hotărârile se adoptă prin vot deschis sau secret. Votul secret este obligatoriu în cazul 

desemnării membrilor Consiliului Reprezentanţilor Acţionarilor sau revocării acestora, 

numirii sau revocării administratorului, precum şi pentru numirea ori demiterea auditorului 

financiar şi pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de 

administrare, de conducere şi de control ale societăţii.  

(17).  SAI MUNTENIA INVEST SA şi membrii Consiliului de Administrație ai SAI 

MUNTENIA INVEST SA nu pot vota în baza acţiunilor pe care le dețin nici personal, nici 

prin reprezentanți, pentru descarcarea gestiunii lor sau pentru o problemă în care persoana 

sau activitatea lor este în discuție. 

(18).  Acționarul care într-o anumită operație are un interes contrar aceluia al societăţii, va 

trebui să se abțină de la deliberările privind acea operație. Acționarul care contravine acestei 

dispoziții este răspunzător de daunele produse societăţii, dacă fără votul său nu s-ar fi obținut 

majoritatea cerută. 

(19).  Hotărârile Adunărilor Generale ale Acţionarilor, luate cu respectarea legii şi prezentului 

Act constitutiv, sunt obligatorii pentru toţi acţionarii, inclusiv pentru aceia care nu au 

participat la adunare sau care au votat împotriva respectivei hotărâri. 

(20).  Adunarea Generală a Acționarilor este prezidată de unul din reprezentanții permanenți 

desemnați de administratorul SAI Muntenia Invest SA și înregistrați la Registrul Comerțului 

ca reprezentanți legali ai SIF MUNTENIA SA. 

(21).  Adunarea Generală a Acţionarilor va alege, dintre acţionarii prezenți, unul până la trei 

secretari, care vor verifica lista de prezenţă a acţionarilor, indicând capitalul social pe care îl 

reprezintă fiecare şi îndeplinirea tuturor formalităţilor cerute de lege și de actul constitutiv 

pentru ţinerea adunării generale. 

(22).  Cheltuielile ocazionate de organizarea şi desfăşurarea Adunărilor Generale ale 

Acţionarilor vor fi suportate de către SIF MUNTENIA SA, fiind considerate cheltuieli 

efectuate în interesul SIF MUNTENIA SA şi al acţionarilor săi. 
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Art. 7 Consiliul Reprezentanţilor Acţionarilor 

(1).  Consiliul Reprezentanţilor Acţionarilor este un organism care reprezintă interesele 

acţionarilor SIF MUNTENIA SA în relaţia cu SAI MUNTENIA INVEST SA, în baza unui 

buget aprobat de Adunarea Generală a Acţionarilor SIF MUNTENIA SA. 

(2).  Adunarea Generală a Acţionarilor SIF MUNTENIA SA va alege un Consiliu al 

Reprezentanţilor Acţionarilor compus din 3 membri, pentru un mandat de patru ani, cu 

posibilitatea de a fi realeşi. 

(3).  Persoanele fizice care pot candida la un loc în Consiliul Reprezentanţilor Acționarilor al SIF 

MUNTENIA SA trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 

a) să nu fie salariaţi sau administratori ai unei SAI/AFIA sau ai unei alte societăţi de investiţii 

financiare și să nu aibă nici un fel de relaţie contractuală cu SIF MUNTENIA SA sau cu 

AFIA care administrează SIF MUNTENIA SA; 

b) să nu fi fost condamnaţi printr-o sentinţă rămasă definitivă pentru gestiune frauduloasă, 

abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau 

luare de mită; 

c) să fie absolvent al unei instituţii de învăţământ superior cu examen de licență sau de 

diplomă; 

d) să aibă experienţă de cel puţin cinci ani în domeniul financiar-bancar, al pieţei de capital, 

în managementul unei firme sau în învăţământul universitar; 

e) să nu deţină, direct sau împreună cu soţul/soţia, rudele până la gradul al treilea sau afinii 

până la gradul al doilea, mai mult de 5% din capitalul social al depozitarului cu care SIF 

MUNTENIA SA a încheiat contract de depozitare; 

f) să nu fi fost sancţionat de către o autoritate de reglementare a pieţelor financiare cu 

interzicerea exercitării de activităţi profesionale; 

g) să nu se găsească în nici o altă stare de incompatibilitate prevăzută de dispoziţiile legale 

în vigoare sau de prezentul act constitutiv. 

(4).  Consiliul Reprezentanţilor Acţionarilor SIF MUNTENIA SA are următoarele atribuţii: 

a) reprezintă SIF MUNTENIA SA în raport cu SAI MUNTENIA INVEST SA ; 

b) negociază şi încheie contractul de administrare; 

c) urmăreşte modul în care sunt respectate clauzele contractuale şi angajamentele asumate 

de către SAI MUNTENIA INVEST SA prin contractul de administrare şi prin programul 

de administrare aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor SIF MUNTENIA SA; 

d) analizează rapoartele periodice întocmite de SAI MUNTENIA INVEST SA referitor la 

modul în care şi-a exercitat atribuţiile privind: 

 administrarea SIF MUNTENIA SA; 

 exercitarea drepturilor conferite de deţinerea valorilor mobilare din portofoliul SIF 

MUNTENIA SA; 

 apărarea drepturilor şi intereselor SIF MUNTENIA SA în faţa instanţelor judecătoreşti, 

arbitrale precum şi a oricăror organe cu atribuţii jurisdicţionale şi administrative; 

e) solicită luarea de măsuri pentru încadrarea activităţii SAI MUNTENIA INVEST în 

prevederile contractului de administrare, ale regulamentelor ASF, ale programelor anuale 

de administrare, ale bugetelor de venituri şi cheltuieli aprobate de Adunarea Generală a 

Acţionarilor SIF MUNTENIA SA şi ale legislaţiei aplicabile; 
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f) verifică încheierea contractului cu auditorul financiar conform hotărării Adunării 

Generale a Acționarilor SIF MUNTENIA SA; 

g) verifică întocmirea situaţiilor financiare anuale de SAI MUNTENIA INVEST SA şi 

propunerile de distribuire a profitului care urmează a fi supuse aprobării Adunării 

Generale a Acţionarilor SIF MUNTENIA SA; 

h) verifică întocmirea programului anual privind administrarea portofoliului SIF 

MUNTENIA SA; 

i) verifică întocmirea proiectului Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al SIF MUNTENIA 

SA, în vederea prezentării acestuia în Adunarea Generală a Acţionarilor SIF 

MUNTENIA SA; 

j) verifică întocmirea rapoartelor semestriale şi trimestriale de SAI MUNTENIA INVEST 

SA în conformitate cu prevederile legale şi cu reglementările ASF; 

k) verifică întocmirea materialelor care urmează a fi prezentate în Adunarea Generală a 

Acţionarilor SIF MUNTENIA SA; 

l) verifică încheierea contractului de depozitare, respectiv a contractului cu Depozitarul 

Central. 

Art. 8 Auditul financiar şi auditul intern al SIF MUNTENIA SA 

(1).  Situaţiile financiare anuale şi semestriale ale SIF MUNTENIA SA vor fi auditate de un 

auditor financiar ce îndeplineşte condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare şi de 

reglementările ASF. 

(2).  Auditul financiar va fi efectuat în baza unui contract de audit încheiat de către SAI 

MUNTENIA INVEST SA. 

(3).  Serviciile specifice de audit intern ale SIF MUNTENIA SA vor fi asigurate cu 

respectarea prevederilor legale în vigoare. 

Art. 9 Împrumuturi  

(1).  SIF MUNTENIA SA poate lua cu împrumut fonduri cu respectarea prevederilor legale în 

vigoare şi a reglementărilor ASF. 

Art. 10 Raportări 

(1).  SIF MUNTENIA SA va asigura accesul egal al tuturor acţionarilor săi la informaţii 

privind funcţionarea acesteia în conformitate cu reglementările ASF. 

(2).  SIF MUNTENIA SA va respecta cerinţele de raportare stabilite prin reglementările ASF 

şi prin reglementările pieţei pe care se tranzacţionează acţiunile proprii. 

(3).  SIF MUNTENIA SA va întocmi, va pune la dispoziţia publicului, va transmite ASF şi 

operatorului de piaţă, rapoarte trimestriale, semestriale şi anuale. Rapoartele vor fi puse la 

dispoziţia investitorilor în conformitate cu reglementările ASF. 

Art. 11 Investiţii autorizate  

(1).  Investiţiile SIF MUNTENIA SA vor fi efectuate cu respectarea prevederilor legale şi a 

reglementărilor ASF referitoare la societăţile de investiţii financiare. 

Art. 12 Reguli prudenţiale privind politica de investiţii   

(2). Regulile prudenţiale privind politica de investiţii a SIF MUNTENIA SA vor respecta 

reglementările legale aplicabile. 
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(3).  Sub rezerva restricţiilor impuse de prezentul Act constitutiv, a Contractului de administrare 

şi a legislaţiei aplicabile în vigoare, toate deciziile privind achiziţionarea, vânzarea şi exercitarea 

tuturor drepturilor şi obligaţilor în raport cu activele SIF MUNTENIA SA vor fi exercitate de către 

SAI MUNTENIA INVEST SA. 

(4). Administratorul SIF MUNTENIA SA are următoarele obligaţii: 

a.  Să publice regulile prudenţiale privind politica de investiţii pe site-ul 

www.sifmuntenia.ro; 

b.  Să notifice ASF orice modificări referitoare la regulile prudenţiale privind politica de 

investiţii; 

c.  Să notifice investitorii în legatură cu orice modificare a regulilor prudenţiale privind 

politica de investiţii prin intermediul unui raport curent ce va fi făcut public prin intermediul site-

ului www.sifmuntenia.ro şi prin intermediul sistemului de diseminare a informaţiilor al Bursei de 

Valori Bucureşti. 

Art. 13 Administrarea SIF MUNTENIA SA 

(1) Administrarea SIF MUNTENIA SA se realizează pe baza unui Contract de 

administrare încheiat cu SAI MUNTENIA INVEST SA, AFIA înregistrat în Registrul ASF 

cu nr. PJR07.1AFIAI/400005/21.12.2017, aprobat de Adunarea Generală a Acţionarilor 

SIF MUNTENIA SA. 

(2) Durata mandatului administratorului SIF MUNTENIA SA este de 4 ani. 

(3) SIF MUNTENIA SA va plăti un comision lunar de administrare calculat în conformitate cu 

prevederile Contractului de administrare, în limita maximă aprobată de Adunarea Generală a 

Acţionarilor societăţii. Funcţie de modul în care SAI MUNTENIA INVEST SA 

îndeplineşte criteriile de performanţă şi obiectivele stabilite anual de către Adunarea Generală 

a Acţionarilor, SIF MUNTENIA SA va plăti corespunzător SAI MUNTENIA INVEST SA 

un comision de performanţă calculat în conformitate cu prevederile Contractului de 

administrare. 

(4) SAI MUNTENIA INVEST SA este obligată să facă publică, prin intermediul site-ului 

www.sifmuntenia.ro, politica de remunerare. 

(5) Politica de remunerare va fi compatibilă cu strategia de afaceri, obiectivele, valorile şi 

interesele SIF MUNTENIA SA, precum şi cu interesele investitorilor acesteia, 

cuprinzând măsuri de evitare a conflictelor de interese. 

Art. 14 Calculul activului net al SIF MUNTENIA SA 

(1). Valoarea activului net al SIF MUNTENIA SA va fi calculată în conformitate cu prevederile 

legislației în vigoare. 

(3).    Valoarea unitară a activului net (VUAN) va fi egală cu VAN împărţită la numărul de acţiuni emise 

şi aflate în circulaţie (nr. Ac). 

Formula de calcul al VUAN este: VAN/nr. Ac. 
Unde: 
Numărul de acţiuni emise aflate în circulaţie (nr. Ac.) = cu numărul total de acţiuni emise - acţiunile de 

trezorerie - numărul de acţiuni aferente certificatelor de depozit sau certificatelor de interes de acţiuni 

proprii răscumpărate şi deţinute la data raportării. 

(4).    VAN şi VUAN vor fi calculate de administratorul SIF MUNTENIA SA şi vor fi certificate de 

Depozitarul SIF MUNTENIA SA în termen de maximum 15 zile calendaristice de la sfârşitul lunii 

pentru care se determină VAN. 

(5).  VAN şi VUAN vor fi făcute publice prin grija administratorului SIF MUNTENIA SA pe site-ul 

www.sifmuntenia.ro şi prin intermediul sistemului de diseminare a informaţiilor al Bursei de Valori 

București. 

http://www.sifmuntenia.ro/
http://www.sifmuntenia.ro/
http://www.sifmuntenia.ro/
http://www.sifmuntenia.ro/
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(6).  Administratorul SIF MUNTENIA SA are următoarele obligații în legătură cu regulile 

privind evaluarea activelor SIF MUNTENIA SA: 

a.   Să publice aceste reguli pe site-ul www.sifmuntenia.ro. 

b.   Să notifice ASF orice modificări privind aceste reguli cu cel puţin 30 de zile înainte de 

data primei valori de activ net calculate cu folosirea regulilor modificate. 

c.   Să notifice investitorii în legătură cu orice modificare a regulilor mai sus menţionate 

prin intermediul unui raport curent ce va fi făcut public pe site-ul www.sifmuntenia.ro şi 

prin intermediul sistemului de diseminare a informaţiilor al Bursei de Valori Bucureşti. 

Art. 15 Contractul de depozitare al SIF MUNTENIA SA 

(1). SAI MUNTENIA INVEST SA este obligată să încheie un contract de depozitare cu un depozitar 

avizat de ASF. 

(2). Activităţile pe care le va desfăşura depozitarul vor fi în conformitate cu prevederile legale şi cu 

reglementările ASF în vigoare şi vor fi specificate în contractul de depozitare. 

Art. 16 Dizolvarea 

(1).  Dizolvarea societăţii se va produce în cazurile expres prevăzute de lege. În caz de 

dizolvare, societatea va fi lichidată. 

(2).  Lichidarea urmează procedura prevazută de lege. După finalizarea acesteia, lichidatorii 

vor cere radierea societăţii din Registrul Comerțului. 

Art. 17 Litigii 

(1).  Litigiile societăţii cu persoane fizice sau juridice sunt de competența instanțelor 

judecătorești din România. Acestea pot fi soluționate și prin arbitraj. 

Art. 18 Alte aspecte 

(1).  Prezentul Act Constitutiv se completează cu prevederile legale în materie de societăţi - 

drept comun - şi cu prevederile legale speciale în materia pieței de capital. 

(2).  Clauzele din prezentul Act Constitutiv se vor considera modificate prin efectul legii în 

cazul oricăror acte normative apărute ulterior care înlătură sau restrâng limitările expres 

prevăzute în prezent pentru societățile de investiţii financiare. 

Art. 19 Modificare 

(1).  Orice amendamente ce vor fi aduse prezentului Act Constitutiv, vor fi supuse în prealabil 

aprobării Adunării Generale a Acţionarilor şi ASF. 

Întocmit în 4 exemplare, azi 08.01.2021. 
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