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Informaţii pentru investitori  

Arad, 14 august 2009 

     

Profitul net al SIF Banat-Crişana s-a ridicat la 91 milioane lei la 
sfârşitul primului semestru din 2009, însoţit de o apreciere 
semnificativă a lichidităţii 

 

Sinteza principalilor indicatori la 30 iunie 2009: 

 Veniturile totale au înregistrat o creştere cu 83% faţă de semestrul I 2008, atingând 
valoarea de 134,6 mil. lei  

 Veniturile din tranzacţii au depăşit cu 213% realizările din primul semestru 2008, 
însumând 45 mil. lei 

 Profitul net s-a ridicat la 91,5 mil. lei, cu 68% peste nivelul din 30 iunie 2008 

 Activul net s-a apreciat cu 12% în ultimele 6 luni, situându-se la valoarea de 1.134,7 
mil. lei 

 Cheltuielile de funcţionare s-au redus cu 56% comparativ cu perioada similară a 
anului trecut 

 

„SIF Banat-Crişana a încheiat primul semestru cu rezultate bune, în pofida unui climat economic 
puternic afectat de criza financiară mondială. Printr-o abordare prudentă a afacerii, îmbinată 
cu un management financiar orientat pe asigurarea fluxurilor stabile de lichidităţi şi un control 
riguros al costurilor, am reuşit să facem faţă provocărilor dificile de pe piaţa de capital şi să 
obţinem rezultate în linie cu previziunile noastre de la începutul acestui an. SIF Banat-Crişana se 
găseşte într-un echilibru financiar solid, în măsură să asigure dezvoltarea în continuare a unor 
programe investiţionale valoroase” declară Ioan Cuzman, directorul general al SIF Banat-
Crişana.  

Nivelul veniturilor totale realizate de SIF Banat-Crişana în primul semestru al anului a 
înregistrat o creştere puternică, cu 83%, comparativ cu anul precedent, ridicându-se la 134,6 
mil. lei (S1 2008: 73,5 mil lei). Veniturile din tranzacţii şi veniturile din dividendele încasate de 
la societăţile din portofoliu au fost principalii vectori care au determinat evoluţia favorabilă a  
veniturilor totale.  

Profitul brut s-a apreciat cu 71% comparativ cu anul precedent, crescând de la 55,5 mil. lei în 
semestrul I 2008 la 95,3 mil. lei în semestrul I 2009. Profitul net aferent primului semestru a 
atins valoarea de 91,5 mil lei, în creştere cu 68% faţă de primul semestru al anului 2008 (S1 
2008: 54,4 mil lei).  

Rentabilitatea capitalului propriu (ROE) la sfârşitul primului semestru a fost de 18,96%. 

Valoarea activului net  al SIF Banat-Crisana (calculată în baza reglementărilor CNVM) s-a 
apreciat cu 12% în semestrul I 2009 raportat la valoarea din 31 decembrie 2008,  atingând 
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1.134,7 milioane lei. Volumul plasamentelor monetare lichide a înregistrat o creştere 
semnificativă comparativ cu perioadele precedente, ponderea acestora în structura activelor 
administrate ajungând la 11% la sfârşitul primului semestru din 2009. Valoarea activului net 
unitar (VUAN) a crescut la  2,0675 lei pe acţiune la 30 iunie 2009, de la 1,8425 lei pe acţiune la 
31 decembrie 2008.  

Evoluţia cheltuielilor totale la 30 iunie 2009 (S1 2009: 39 mil lei) comparativ cu perioada 
similară din 2008 (S1 2008: 18 mil lei) este strâns legată de activitatea investiţională 
desfăşurată. Creşterea cheltuielilor totale în primul semestru din 2009 a fost determinată în 
principal de creşterea  cheltuielilor cu imobilizările financiare cedate, ca urmare a vânzării în 
luna iunie a participaţiei deţinute la Bancpost. Cheltuielile de funcţionare deţin o pondere de 
numai 10,6% în structura de cheltuieli, înregistrând o scădere cu 56% faţă de semestrul I 2008, 
ca urmare a unei politici susţinute de reducere a costurilor.  
 
La 30 iunie 2009, SIF Banat-Crişana era parte procesuală pasivă într-un număr de 53 de litigii în 
legătură cu adunarea generală a acţionarilor societăţii din 25 aprilie 2009. Acţiunile pe rol 
privesc fie anularea sau suspendarea deciziilor consiliului de administraţie de suspendare a 
drepturilor de vot, fie anularea sau suspendarea hotărârilor AGA. Toate cele 15 ordonanţe 
preşedinţiale de suspendare a deciziilor CA sau a hotărârilor AGA au fost respinse în primă 
instanţă.  

„Rămânem consecvenţi angajamentului de a respecta prevederile legale şi toate reglementările 
în vigoare, apărând interesele comune ale acţionarilor noştri. Vom continua sa apărăm în 
instanţă interesele a milioane de mici acţionari împotriva eforturilor concertate ale câtorva 
oameni de afaceri de a-şi impune propria agendă şi promova propriile interese economice în 
cadrul SIF Banat-Crişana” mai adaugă Ioan Cuzman.  

 

Raportul semestrial la 30 iunie 2009 al SIF Banat-Crişana este disponibil pentru consultare la 
sediul central al societăţii, situat în Arad, Calea Victoriei nr. 35A şi pe website-ul SIF Banat-
Crişana, www.banat-crisana.com. 

 

 

  

SOCIETATEA DE INVESTIŢII FINANCIARE (SIF)  Banat-Crişana S.A. este o societate de investiţii de tip închis 
constituită ca societate pe acţiuni în noiembrie 1996 care se autoadministrează, cu o politică de investiţii 
diversificată. Investiţiile efectuate, modalitatea de calcul a activului net, regulile de evaluare a activelor şi obligaţiile 
de transparenţă şi raportare respectă dispoziţiile legale în vigoare şi reglementările emise de Comisia Naţională a 
Valorilor Mobiliare (CNVM), organismul de reglementare şi supraveghere a pieţei de capital din România. Societatea 
are emise un număr de  548.849.268 acţiuni ordinare cu o valoare nominală de 0,1000 lei. Acţiunile sunt indivizibile, 
nominative, de valori egale, emise în formă dematerializată. ACŢIUNILE SIF BANAT - CRIŞANA, simbol SIF1, sunt 
listate la categoria I a Bursei de Valori Bucureşti.  SIF Banat-Crişana avea la 30 iunie 2009 un număr de 5.855.435 
acţionari. Capitalizarea bursieră a SIF Banat-Crişana la 30 iunie 2009 era de 458 milioane lei. 
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