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ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

PUBLICITATEA CONVOCARII AGOA

CONVOCATORUL AGOA

• comunicat in data de 18 martie 2021 catre Autoritatea de
Supraveghere Financiara – Sectorul Instrumentelor si Investitiilor
Financiare si Bursa de Valori Bucuresti

• publicat in:

o Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, nr. 1164 / 22 martie
2021

o cotidianul national Ziarul Financiar nr. 5632 / 22 martie 2021

• publicat pe data de 18 martie 2021 pe site-ul Bursei de Valori
Bucuresti (www.bvb.ro) si pe cel al SIF Muntenia S.A.
(www.sifmuntenia.ro)



ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

CONDITII DE CVORUM

Articolul 6 din Actul Constitutiv al SIF Muntenia S.A.

“(5). Pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

SIF MUNTENIA SA este necesara prezenţa actionarilor care sa detina cel putin

o patrime din numarul total de drepturi de vot, iar hotararile sa fie luate cu

votul „pentru” al actionarilor ce detin majoritatea voturilor exprimate.

(6). Daca la prima convocare Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor nu

poate lucra deoarece nu sunt indeplinite conditiile de cvorum si/sau validitate

prevazute la alineatul de mai sus, Adunarea ce se va intruni dupa a doua

convocare va putea sa delibereze asupra problemelor inscrise pe ordinea de zi

a primei convocari, oricare ar fi procentul din capitalul social al SIF MUNTENIA

SA reprezentat de actionarii care participa la adunare personal/prin

reprezentant. Intr-un asemenea caz, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

va adopta hotarari valabile cu majoritatea voturilor exprimate.”



ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

ALEGEREA SECRETARILOR DE SEDINTA

Articolul 6 din Actul Constitutiv al SIF Muntenia S.A.

“21). Adunarea Generala a Actionarilor va alege, dintre actionarii prezenti,

unul pana la trei secretari, care vor verifica lista de prezenta a actionarilor,

indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare si indeplinirea tuturor

formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea adunarii

generale.”



PUNCTELE DE PE ORDINEA DE ZI A 

ADUNARII GENERALE ORDINARE A 

ACTIONARILOR



1. Alegerea secretariatului de sedinta al adunarii format din trei membri, respectiv domnul

Gheorghe Marcel, doamna Stratan Ana si doamna Driscu Adelina cu datele de identificare

disponibile la sediul societatii, domnul Gheorghe Marcel urmand a fi secretarul care

intocmeste procesul-verbal al sedintei adunarii. Persoanele propuse au calitatea de

actionari ai SIF Muntenia S.A.

2. Alegerea comisiei de numarare a voturilor exprimate de actionari asupra punctelor

aflate pe ordinea de zi a adunarii, respectiv domnul Gheorghe Marcel, doamna Stratan

Ana si doamna Driscu Adelina cu datele de identificare disponibile la sediul societatii.

3. Aprobarea situatiilor financiare anuale ale societatii pentru exercitiul financiar al anului

2020 pe baza discutiilor si a rapoartelor prezentate de administratorul SAI Muntenia Invest

S.A., auditorul financiar KPMG Audit S.R.L. si Consiliul Reprezentantilor Actionarilor

(„CRA”).

4. Aprobarea acoperirii pierderii contabile raportate in situatiile financiare aferente

exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2020, in valoare de 25.856.302 lei din

rezerve repartizate din profitul net in valoare de 606.660.572 lei, rezerve ce au fost

constituite din profiturile nete ale anilor 1992 – 2019.



5. Aprobarea programului de administrare a SIF Muntenia S.A. şi a bugetului de venituri

şi cheltuieli al societatii pentru exerciţiul financiar al anului 2021.

6. Aprobarea politicii de remunerare a SIF Muntenia S.A., in conformitate cu propunerea

din materialul prezentat/publicat.

7. Aprobarea efectuarii inregistrarilor contabile corespunzatoare prescrierii dreptului de a

solicita plata dividendelor neridicate de actionarii societatii timp de trei ani de la data

exigibilitatii lor, in suma de 14.337.520,68 lei si trecerea in rezerve a acestei sume.

8. Aprobarea remuneratiei Consiliului Reprezentantilor Actionarilor pentru exercitiul

financiar al anului 2021.

9. Aprobarea datei de 20 mai 2021 ca data de inregistrare si a datei de 19 mai 2021 ca

ex date, in conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind

emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Regulamentului ASF

nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.



Alegerea secretariatului de sedinta al adunarii format din trei membri, respectiv domnul

Gheorghe Marcel, doamna Stratan Ana si doamna Driscu Adelina cu datele de

identificare disponibile la sediul societatii, domnul Gheorghe Marcel urmand a fi

secretarul care intocmeste procesul-verbal al sedintei adunarii. Persoanele propuse au

calitatea de actionari ai SIF Muntenia S.A.

Hotararea nr. 1

Se aproba alegerea secretariatului de sedinta al adunarii format din trei membri,

respectiv domnul Gheorghe Marcel, doamna Stratan Ana si doamna Driscu Adelina cu

datele de identificare disponibile la sediul societatii, domnul Gheorghe Marcel urmand a

fi secretarul care intocmeste procesul-verbal al sedintei adunarii. Persoanele propuse au

calitatea de actionari ai SIF Muntenia S.A.



Alegerea comisiei de numarare a voturilor exprimate de actionari asupra punctelor aflate

pe ordinea de zi a adunarii, respectiv domnul Gheorghe Marcel, doamna Stratan Ana si

doamna Driscu Adelina cu datele de identificare disponibile la sediul societatii.

Hotararea nr. 2

Se aproba alegerea comisiei de numarare a voturilor exprimate de actionari asupra

punctelor aflate pe ordinea de zi a adunarii, respectiv domnul Gheorghe Marcel, doamna

Stratan Ana si doamna Driscu Adelina cu datele de identificare disponibile la sediul

societatii.



RAPORTUL ADMINISTRATORULUI SAI MUNTENIA INVEST 

S.A. PRIVIND ACTIVITATEA SIF MUNTENIA IN ANUL 2020

SITUATIILE FINANCIARE INCHEIATE LA 31.12.2020



OBIECTIVELE STRATEGICE PRIORITARE PENTRU 2020 AU FOST:

• Continuarea procesului de restructurare a portofoliului si administrarea eficienta a acestuia

astfel incat sa fie asigurata o crestere sustenabila pe termen lung.

• Continuarea procesului investitional, cu accent pe investitiile in Romania si in actiuni cotate.

Portofoliul SIF Muntenia s-a incadrat in

limitele legale aplicabile si in limitele

orientative definite prin portofoliul tinta de

fond balansat diversificat aprobat prin

Programul de administrare al SIF Muntenia

pentru 2020.



DIRECTII DE ACTIUNE PE PARCUSUL ANULUI 2020

• Conform strategiilor de exit mentionate in Programul de administrare al SIF Muntenia pe

anul 2020, administratorul a continuat activitatea de restructurare a portofoliului prin

vanzarea participatiilor la care SIF Muntenia detine cote sub 49%, cu pierderi contabile, care

nu au distribuit dividende in ultimii ani sau care nu au o politica transparenta de comunicare

cu actionarii minoritari. Astfel, la finalul anului 2020, Societatea avea in portofoliu un numar

de 125 societati fata de 131 societati la finalul anului 2019.

• SIF Muntenia si-a consolidat participatia la:

• societati cotate pe piete reglementate, care au o lichiditate crescuta a tranzactiilor,

precum Banca Transilvania, Biofarm sau Bursa de Valori Bucuresti.

• societatea Fondul Roman de Garantare a Creditelor pentru Intreprinzatorii Privati - IFN

S.A. si Voluthema Property Developer S.A., respectandu-se astfel directiile din

Programul de Administrare aprobat pentru anul 2020, respectiv cresterea participatiilor

in sectoare economice performante, gestionarea prioritara a expunerilor mari.



ALOCARE PE SECTOARE DE ACTIVITATE, % SUBPORTOFOLIU ACTIUNI



Pozitia  financiara (in milioane lei) 31 decembrie 2020 31 decembrie 2019

Total active, din care: 1.618,53 1.680,22

Active financiare la valoarea justa prin profit sau pierdere 760,47 817,53

Active financiare la valoare justa prin alte elemente ale 

rezultatului global
782,46 798,62

Capitaluri proprii 1.557,54 1.574,03

Total datorii 60,98 106,19

Performanta financiara (in milioane lei) 

Venituri 51,07 54,98

Pierdere neta / Castig net din investitii (63,36) 96,14

Cheltuieli (23,81) (30,72)

Pierdere bruta / Profit brut (36,10) 120,40

Pierdere neta / Profit net (25,86) 111,91

Performanta actiunilor si a activului net

Total activ net certificat (in milioane lei) 1.614,45 1.699,82

VUAN (in lei) 1,9656 2,0310

Pret actiune (pret inchidere final perioada, in lei) 0,820 0,844

Discount la activ net 58,3% 58,4%

Capitalizare bursiera (in milioane lei) 643,41 662,24



EXECUTIE BVC 2020

in lei BVC 2020 Realizat 2020 %

Total venituri 61.700.000 51.071.487 82,8

Venituri din investitii 61.600.000 51.071.487 82,9

Venit brut din dividende 60.000.000 49.348.263 82,3

Venit din dobanzi 1.600.000 1.723.224 107,7

Alte venituri 100.000 - -

Total cheltuieli 28.100.000 24.616.701 87,6

Cheltuieli de administrare 23.200.000 19.939.043 85,9

Cheltuieli externe 2.600.000 2.649.279 101,9

Cheltuieli de administrare portofoliu 1.500.000 1.494.620 99,6

Cheltuieli CRA 700.000 533.585 76,2

Alte cheltuieli 100.000 174 0,2

Pierderea neta din evaluarea activelor financiare la 

valoarea justa prin profit sau pierdere
- (62.551.982) -

Pierdere bruta 33.600.000 (36.097.196) -

Impozit profit (curent si amanat), inclusiv impozit pe venit

din dividende
- (10.240.894) -

Pierdere neta - (25.856.302) -



EXECUTIE BVC 2020

• Veniturile totale reprezinta 82,8% din valoarea bugetata (neindeplinirea acestui indicator

este cauzata de evolutia pandemiei de COVID-19, implicit de recomandarile prudentiale ale

autoritatilor catre sectorul bancar cu privire la distribuirea de dividende);

• Cheltuielile totale realizate au atins un nivel de 87,6% din valoarea bugetata:

• cheltuielile cu administrarea reprezinta comisionul lunar al Administratorului calculat

conform contractului de administrare in vigoare,

• cheltuielile externe reprezinta cheltuielile cu serviciile prestate de terti, respectiv

cheltuielile cu furnizorii de servicii (BRD – depozitar, custode, Depozitarul Central,

comisioane si taxe ASF, auditorul financiar, auditorul intern, cheltuieli pentru relatia cu

investitorii, cheltuieli cu publicitatea obligatorie, plati catre registrul comertului).

• Pierderea neta din evaluarea activelor la valoare justa prin profit sau pierdere este in

suma de 62,55 milioane lei și este efectul recunoașterii diferentelor negative ale valorii

juste a activelor financiare din aceasta categorie la data de 31.12.2020.

• Aceasta pierdere a fost recuperata in prima parte a anului 2021. In trimestrului I 2021 SIF

Muntenia inregistreaza un profit net in valoare de 93,87 milioane lei, conform informatiilor

prezentate in Situatia activelor si datoriilor SIF Muntenia la 31.03.2021, publicata pe site-

ul BVB in data de 13.04.2021.



SITUATIA POZITIEI FINANCIARE

(extras din situatiile financiare)

in lei 31 decembrie 2020 31 decembrie 2019

Active

Numerar și echivalente de numerar 64.995.443     51.119.227     

Active financiare la valoarea justa prin profit sau pierdere 760.465.458     817.525.382     

Active financiare la valoarea justa 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 plata 27.672.577     43.547.004     

Datorii privind impozitul pe profit amanat 27.665.485 48.821.284     

Alte datorii 5.646.112     13.821.904     

Total datorii 60.984.174     106.190.192     

Total capitaluri proprii 1.557.541.132     1.574.026.234     

Total datorii si capitaluri proprii 1.618.525.306     1.680.216.426     



SITUATIA PROFITULUI SAU PIERDERII SI A ALTOR ELEMENTE ALE REZULTATULUI

GLOBAL

(extras din situatiile financiare)

in lei 2020 2019

Venituri, din care 51.071.487 54.980.436 

Venituri din dividend 49.348.263 52.419.044 

Venituri din dobanzi 1.723.224 1.864.804

Castig din investiţii (63.358.691) 96.138.642 

Cheltuieli, din care (23.809.992) (30.716.200)

Comisioane de administrare (19.939.043) (26.141.496)

Cheltuieli cu remuneratia membrilor Consiliului Reprezentantilor

Actionarilor si cu salariile personalului
(467.016) (500.152)

(Pierdere) / Profit inainte de impozitare (36.097.196) 120.402.878

Impozitul pe profit 10.240.894 (8.489.178)

(Pierdere neta) / Profit net al exercițiului financiar (25.856.302) 111.913.700

Alte elemente ale rezultatului global (7.049.443) 187.457.479 

Total rezultat global aferent perioadei (32.905.745) 299.371.179 



RAPORTUL CONSILIULUI REPREZENTANTILOR 

ACTIONARILOR



RAPORTUL AUDITORULUI FINANCIAR 



Aprobarea situatiilor financiare anuale ale societatii pentru exercitiul financiar al anului 2020

pe baza discutiilor si a rapoartelor prezentate de administratorul SAI Muntenia Invest S.A.,

auditorul financiar KPMG Audit S.R.L. si Consiliul Reprezentantilor Actionarilor („CRA”).

Hotararea nr. 3

Se aproba situatiile financiare anuale ale SIF Muntenia S.A. pentru exercitiul financiar 2020, pe

baza discutiilor si a rapoartelor prezentate de administratorul SAI Muntenia Invest S.A.,

auditorul financiar KPMG Audit SRL si Consiliul Reprezentantilor Actionarilor („CRA”).



Aprobarea acoperirii pierderii contabile raportate in situatiile financiare aferente exercitiului

financiar incheiat la 31 decembrie 2020, in valoare de 25.856.302 lei din rezerve repartizate din

profitul net in valoare de 606.660.572 lei, rezerve ce au fost constituite din profiturile nete ale

anilor 1992 – 2019.

Hotararea nr. 4

Se aproba acoperirea pierderii contabile raportate in situatiile financiare aferente exercitiului

financiar incheiat la 31 decembrie 2020, in valoare de 25.856.302 lei din rezerve repartizate din

profitul net in valoare de 606.660.572 lei, rezerve ce au fost constituite din profiturile nete ale

anilor 1992 – 2019.



PROGRAMUL DE ADMINISTRARE

SI

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

2021



OBIECTIVE STRATEGICE PRIORITARE PENTRU ANUL 2021

• Continuarea procesului de restructurare a portofoliului si administrarea eficienta a acestuia,

astfel incat sa fie asigurata o crestere sustenabila pe termen lung.

• Continuarea procesului investitional cu accent pe investitiile in Romania si in actiuni cotate.

DIRECTII DE ACTIUNE

• Continuarea alinierii activitatii SIF Muntenia la legislatia nationala si europeana privind FIA.

• Mentinerea SIF Muntenia ca entitate de investitii.

• Mentinerea sistemului de administrare al riscului conform reglementarilor AFIA.





SUBPORTOFOLIUL ACTIUNI
• Cresterea ponderii participatiilor la societati cotate pe piete reglementate, care au o

lichiditate crescuta a tranzactiilor; reducerea ponderii participatiilor ale caror titluri nu sunt
tranzactionate pe piete reglementate de capital;

• Identificarea si valorificarea oportunitatilor oferite de pietele reglementate de capital pentru
investiri/dezinvestiri pe termen scurt si mediu, prin selectia unor emitenti cu perspective
de crestere in raport cu preturile de tranzactionare sau cu evaluarile disponibile;

• Cresterea participatiilor la emitenti cu activitate in sectoare economice performante:
financiar bancar, energetic-utilitati, industria farmaceutica;

• Gestionarea prioritara a expunerilor mari;

• Orientarea politicii de investitii spre societati care platesc cu regularitate dividende.

ALTE SUBPORTOFOLII

• Active lichide Mentinerea de numerar suficient pentru activitatea curenta, surse pentru
investitii si distribuirea de dividende sau rascumparari de actiuni proprii;

• Titluri de participare la OPCVM/FIA Analiza periodica a evolutiei valorilor titlurilor de
participare detinute si identificarea de noi titluri de participare cu potential de crestere;

• Obligatiuni Se vor prefera obligatiuni pe termen cel mult mediu (maturitate sub 5 ani),
acolo unde nu exista o piata secundara stabila de tranzactionare a acestora.



Indicator Propunere BVC 2021

Total venituri 53.110.000

Venituri din investitii 53.010.000

Venit brut din dividende 52.000.000

Venit din dobanzi 1.010.000

Alte venituri 100.000

Total cheltuieli 26.950.000

Cheltuieli de administrare 22.900.000

Cheltuieli externe 2.850.000

Cheltuieli de administrare portofoliu 600.000

Cheltuieli CRA 500.000

Alte cheltuieli 100.000

Castig net /pierdere neta din evaluarea activelor financiare la valoare justa

prin profit sau pierdere
-

Profit brut 26.160.000



Aprobarea Programului de administrare a SIF Muntenia S.A. si a bugetului de venituri si

cheltuieli al societatii pentru exercitiul financiar al anului 2021.

Hotararea nr. 5

Se aproba Programul de administrare a SIF Muntenia S.A. si bugetul de venituri si cheltuieli 

pentru exercitiul financiar al anului 2021.



POLITICA DE REMUNERARE



In conformitate cu prevederile art. 92^1 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si

operatiuni de piata, modificata si completata prin Legea nr. 158/2020 pentru modificarea, completarea si

abrogarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri de punere in aplicare a

Regulamentului (UE) 2017/2.402 al Parlamentului European si al Consiliului din 12 decembrie 2017 de

stabilire a unui cadru general privind securitizarea si de creare a unui cadru specific pentru o securitizare

simpla, transparenta si standardizata și de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE și 2011/61/UE,

precum si a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 si (UE) nr. 648/2012, a fost intocmita Politica de

remunerare a SIF Muntenia S.A., prezentata in materialul informativ aferent punctului 6 al ordinii de zi, ce a

fost pus la dispozitia actionarilor pe pagina de internet a societatii, la adresa www.sifmuntenia.ro, in

sectiunea Evenimente corporative / Adunari Generale ale Actionarilor / 2021.

Avand in vedere ca:

• SIF Muntenia este administrata de SAI Muntenia Invest S.A., in calitate de Administrator Unic și

Administrator de Fond de Investitii Alternative („Administratorul Fondului”),

• contractul de administrare incheiat intre SIF Muntenia și Administratorul Fondului sau a fost aprobat de

Adunarea Generala a Actionarilor Fondului in data de 23 aprilie 2020, fiind avizat de ASF conform Avizului

nr. 165/22.07.2020, pentru o perioada de 4 ani,

• SIF Muntenia are un singur angajat propriu,

• Administratorul Fondului are propria politica de remunerare („Politica de Remunerare a Administratorului

Fondului”) in conformitate cu Directiva 2011/61/UE privind administratorii fondurilor de investitii

alternative si de modificare a Directivelor 2003/41/CE și 2009/65/CE si a Regulamentelor (CE) nr.

1060/2009 si (UE) nr. 1095/2010.

Politica de remunerare reflecta, in principal, angajamentele deja existente cu Administratorul SIF Muntenia,

in conformitate cu Contractul de Administrare. Politica este elaborata cu scopul de a contribui la strategia de

afaceri, interesele pe termen lung și la sustenabilitatea SIF Muntenia. Politica este conforma cu și

promoveaza administrarea solida și eficace a riscurilor, fara a incuraja asumarea de riscuri care nu sunt

conforme cu profilul de risc, regulile sau actul constitutiv al SIF Muntenia.



Aprobarea politicii de remunerare a SIF Muntenia S.A., in conformitate cu propunerea din

materialul prezentat / publicat.

Hotararea nr. 6

Se aproba politica de remunerare a SIF Muntenia S.A., in conformitate cu propunerea din

materialul prezentat / publicat.



Aprobarea efectuarii inregistrarilor contabile corespunzatoare prescrierii dreptului de a solicita

plata dividendelor neridicate de actionarii societatii timp de trei ani de la data exigibilitatii lor, in

suma de 14.337.520,68 lei si trecerea in rezerve a acestei sume.

Hotararea nr. 7

Se aproba efectuarea inregistrarilor contabile corespunzatoare prescrierii dreptului de a solicita

plata dividendelor neridicate de actionarii societatii timp de trei ani de la data exigibilitatii lor, in

suma de 14.337.520,68 lei si trecerea in rezerve a acestei sume.



SAI Muntenia Invest propune spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor remuneratia lunara

pentru membrii Consiliului Reprezentantilor Actionarilor, pentru exercitiul financiar 2021, la

nivelul celei aprobate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 23.04.2020

(5.500 lei net pentru fiecare membru si 10.000 lei net pentru Presedintele Consiliului

Reprezentantilor Actionarilor).

Aprobarea remuneratiei Consiliului Reprezentantilor Actionarilor pentru exercitiul financiar al

anului 2021.

Hotararea nr. 8

Se aproba remuneratia Consiliului Reprezentantilor Actionarilor pentru exercitiul financiar al

anului 2021.



Aprobarea datei de 20 mai 2021 ca data de inregistrare si a datei de 19 mai 2021 ca ex date, in 

conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de 

instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Regulamentului ASF nr.5/2018 privind

emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Hotararea nr. 9

Se aproba data de 20 mai 2021 ca data de inregistrare si data de 19 mai 2021 ca ex date, in

conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de

instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Regulamentului ASF nr.5/2018 privind

emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.


