Comunicat de presă
Bucureşti, 29 august 2012 – SAI Muntenia Invest S.A., administratorul SocietăŃii de InvestiŃii
Financiare Muntenia S.A., îşi exprimă surprinderea şi totala dezaprobare faŃă de constatările şi
hotărârile Consiliului ReprezentanŃilor AcŃionarilor SIF Muntenia S.A. (CRA) adoptate în cadrul
şedinŃei din data de 21.08.2012 şi prezentate în procesul-verbal aferent primit de SAI Muntenia
Invest S.A. în data de 22.08.2012.
Astfel, CRA SIF Muntenia a decis (prin Hotărârea nr. 17, anexa) convocarea la conciliere directă a
SAI Muntenia Invest S.A. în vederea rezilierii Contractului de Administrare a SIF Muntenia,
invocând două motive: presupusa încălcare de către SAI Muntenia Invest a prevederilor
Contractului de Administrare şi lipsa creşterii performanŃei portofoliului de instrumente financiare
ale SIF Muntenia.
SAI Muntenia Invest S.A., administratorul SIF Muntenia S.A., consideră că acuzele aduse de CRA
SIF Muntenia nu au o susŃinere faptică, fiind rezultatul unei grave deformări a realităŃii şi, fiind
chiar susceptibile, pe alocuri, să afecteze deopotrivă imaginea SIF Muntenia şi a SAI Muntenia
Invest. În realitate, SAI Muntenia Invest S.A. şi-a exercitat mandatul respectând prevederile
Contractului de Administrare, în interesul tuturor acŃionarilor SIF Muntenia, reuşind să gestioneze
cu succes o perioadă dificilă pentru majoritatea companiilor, inclusiv pentru societăŃile de investiŃii.
“SAI Muntenia Invest a respectat întru totul prevederile Contractului de Administrare, acŃionând în
toate cazurile cu prudenŃă şi diligenŃă, cu luarea măsurilor necesare pentru prevenirea, înlăturarea
şi limitarea pierderilor, în interesul exclusiv al SIF Muntenia S.A. şi al acŃionarilor săi. Prin
urmare, nu înŃelegem poziŃia ostilă a CRA SIF Muntenia faŃă de SAI Muntenia Invest S.A., întrucât
nu există niciun element sau argument legal care să justifice rezilierea Contractului de
Administrare. Mai mult, unele măsuri adoptate de CRA SIF Muntenia săptămâna trecută încalcă
atât prevederile Actului Constitutiv al SIF Muntenia, cât şi ale Contractului de Adminstrare”,
declară Petre Pavel Szel, Preşedinte-Director General al SAI Muntenia Invest S.A.
În ceea ce priveşte “lipsa creşterii performanŃei portofoliului de instrumente financiare al SIF
Muntenia” subliniem că, în ciuda dificultăŃilor economico-financiare ce au afectat întregul mediu
de afaceri, SAI Muntenia Invest a reuşit să menŃină o valoare relativ constantă a profitului brut,
aceasta în condiŃii de adâncire a crizei economice. Mai mult, randamentul dividendului brut aferent
anului 2011 a fost superior celui aferent oricăruia din anii anteriori.
De asemenea, CRA a dispus săptămâna trecută o serie de măsuri (prin Hotărârile nr. 19–24, anexa),
legate de managementul SAI Muntenia cu privire la portofoliul SIF Muntenia, care impun limitări
activităŃii SAI Muntenia Invest, administratorul SIF Muntenia, deşi, potrivit prevederilor legale şi

statutare, Consiliul ReprezentanŃilor AcŃionarilor nu are competenŃa de a adopta astfel de măsuri.
Astfel, Actul Constitutiv al SIF Muntenia prevede pentru CRA competenŃa de a negocia şi semna
Contractul de Administrare, respectiv o serie de atribuŃii care să permită monitorizarea adecvată a
activităŃii de administrare a SAI Muntenia Invest. Însă, măsurile dispuse de CRA, organism menit
să reprezinte interesele tuturor acŃionarilor SIF Muntenia, nu vizează solicitări de încadrare în
limitele mandatului (stabilite de lege, de Actul Constitutiv al SIF Muntenia, precum şi de Contractul
de Administrare).
Din aceste motive rezultă că respectivele măsuri au fost adoptate de CRA în mod ilegal, cu
depăşirea sferei atribuŃiilor sale.
„Demersurile cu caracter abuziv întreprinse de CRA sunt de natură să afecteze grav imaginea şi
reputaŃia SIF Muntenia faŃă de investitori, cu potenŃiale repercusiuni asupra pieŃei de capital.
Administratorul SIF Muntenia, SAI Muntenia Invest, a depus în mod constant eforturi susŃinute
pentru a dezvolta o relaŃie bazată pe criterii profesionale cu noii membri CRA, în limitele sferei de
competenŃă legală şi statutară recunoscute acestui organ.
Astfel, SAI Muntenia Invest şi-a exprimat disponibilitatea de a avea întâlniri cu CRA în cadrul
cărora să se discute şi să se clarifice aspectele legate de gestiunea SIF Muntenia. Considerăm că
doar o colaborare constructivă între CRA şi SAI Muntenia Invest, bazată pe o comunicare eficientă
şi deschisă, în cadrul limitelor legale şi statutare ale competenŃelor CRA, serveşte cu adevărat
intereselor tuturor acŃionarilor SIF Muntenia”, adaugă Petre Pavel Szel.

Pentru mai multe informaŃii despre SAI Muntenia Invest, administratorul SIF Muntenia, vă rugăm
să contactaŃi echipa GolinHarris:
Monica Botez, Head of Corporate Division, MBotez@golinharris.com, 0742100246
Ana Maria NiŃoi, Senior Media Associate, ANitoi@golinharris.com, 0742100657
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Extras
din procesul verbal al Consiliului ReprezentanŃilor AcŃionarilor SIF Muntenia S.A.
din data de 21.08.2012
Hotărârea nr. 17
Consiliul ReprezentanŃilor AcŃionarilor SIF Muntenia S.A., luând act de performanŃele portofoliului
de instrumente financiare ale SIF Muntenia S.A., cât şi de stadiul îndeplinirii obligaŃiilor
contractuale de către SAI Muntenia Invest S.A. ca administrator, hotărăşte convocarea SAI
Muntenia Invest S.A. la conciliere directă în vederea rezilierii contractului de administrare încheiat
între SIF Muntenia S.A. şi SAI Muntenia Invest S.A. ca urmare a încălcării contractului de
administrare şi a lipsei creşterii performanŃei portofoliului de instrumente financiare ale SIF
Muntenia S.A..
Hotărârea nr. 19
Consiliul ReprezentanŃilor AcŃionarilor SIF Muntenia S.A. dispune în sarcina administratorului
SAI Muntenia Invest S.A. ca, până la finalizarea formalităŃilor privind convocarea la conciliere
directă şi rezilierea contractului de administrare, să deruleze exclusiv operaŃiuni de administrare
curentă, cu respectarea legii şi a intereselor SIF Muntenia S.A., precum şi să ia toate măsurile ca, în
societăŃile în care SIF Muntenia S.A. deŃine participaŃii majoritare sau de control, să fie derulate
numai operaŃiuni curente cu respectarea legii şi a intereselor SIF Muntenia S.A..
Hotărârea nr. 20
Consiliul ReprezentanŃilor AcŃionarilor SIF Muntenia SA dispune în sarcina administratorului SAI
Muntenia Invest S.A. că, până la finalizarea formalităŃilor privind convocarea la conciliere directă şi
rezilierea contractului de administrare, să informeze de îndată şi în scris Consiliul ReprezentanŃilor
AcŃionarilor SIF Muntenia S.A. asupra oricăror acte juridice sau operaŃiuni, aprobate şi/sau derulate
după data prezentei hotărâri în societăŃile în care SIF Muntenia S.A. deŃine participaŃii majoritare
sau de control, care au o valoare de cel puŃin 10.000 de euro sau echivalent în lei.
Hotărârea nr. 21
Consiliul ReprezentanŃilor AcŃionarilor SIF Muntenia S.A. dispune în sarcina administratorului
SAI Muntenia Invest S.A. ca, pâna la finalizarea formalităŃilor privind convocarea la conciliere
directă şi rezilierea contractului de administrare, să solicite în prealabil avizul scris al Consiliului
ReprezentanŃilor AcŃionarilor SIF Muntenia S.A . pentru orice alte operaŃiuni decât cele curente
care sunt urgente şi care pot duce la un rezultat pozitiv, respectiv profitabil pentru SIF Muntenia
S.A..
Hotărârea nr. 22
Consiliul ReprezentanŃilor AcŃionarilor SIF Muntenia S.A. dispune în sarcina administratorului
SAI Muntenia Invest S.A. ca, până la finalizarea formalităŃilor privind convocarea la conciliere
directă şi rezilierea contractului de administrare, să informeze de îndată şi în scris Consiliului
ReprezentanŃilor AcŃionarilor SIF Muntenia S.A. asupra oricăror acte juridice sau operaŃiuni,
aprobate şi/sau derulate de către SAI Muntenia Invest S.A. după data prezentei hotărâri în numele
şi/sau pe contul SIF Muntenia S.A. şi care au o valoare de cel puŃin 10.000 de euro sau echivalent în
lei, cu precizarea părŃilor şi naturii actului şi/sau operaŃiunii.
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Hotărârea nr.23
Consiliul ReprezentanŃilor AcŃionarilor SIF Muntenia S.A. dispune în sarcina administratorului SAI
Muntenia Invest S.A. să informeze de îndată şi în scris Consiliul ReprezentanŃilor AcŃionarilor SIF
Muntenia S.A. asupra tuturor plăŃilor aprobate şi/sau efectuate în numele şi/sau pe contul SIF
Muntenia S.A. după data prezentei hotărâri şi care au o valoare de cel puŃin 5.000 de euro sau
echivalent în lei, cu precizarea beneficiarului sumelor plătite.
Hotărârea nr. 24
Consiliul ReprezentanŃilor AcŃionarilor SIF Muntenia S.A. dispune în sarcina administratorului
SAI Muntenia Invest S.A. că, pentru a evita conflictul de interese, toate plăŃile care urmează să fie
făcute în numele şi/sau pe seama SIF Muntenia S.A. către SAI Muntenia Invest S.A. să fie
efectuate numai cu aprobarea scrisă prealabila a Consiliului ReprezentanŃilor AcŃionarilor SIF
Muntenia S.A., dată prin semnatura preşedintelui şi a vicepreşedintelui consiliului.

