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Nr. 1344/17.02.2020 
 
Catre:  BURSA DE VALORI BUCUREŞTI 
    Fax: 021-307.95.19 
 

  AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 
             SECTORUL INSTRUMENTE ŞI INVESTIŢII FINANCIARE 
   Fax: 021.659.60.51 
 
 

COMUNICAT 
in scopul informarii corespunzatoare a actionarilor  

Societatii de Investitii Financiare Oltenia S.A. 
 
 

 Referitor: Raportul curent emis de SIF BANAT CRISANA SA avand ca obiect 
Adresa ASF nr. VPI 1372/17.02.2020 
 
 
 Avand in vedere ca solicitarea de completare a ordinii de zi a AGEA SIF BANAT 
CRISANA convocata pentru data de 10/11.03.2020 este promovata de SIF OLTENIA SA 
si de un grup de actionari care impreuna detin 5% din capitalul social al SIF BANAT 
CRISANA, aducem  la cunostinta urmatoarele clarificari: 
 
 Analiza ASF evidentiata in adresa nr. VPI 1372/17.02.2020 retine ca „nu au fost 
identificate informatii/date/elemente de natura a conduce la concluzia ca SIF MUNTENIA 
SA,  OPUS - Chartered Issuances SA/AA Luxembourg si  FIA Roumanian Strategy Fund 
actioneaza in mod concertat in ceea ce priveste SIF BANAT CRISANA si, pe cale de 
consecinta depasesc limita de 5% din capitalul soccial al SIF BANAT CRISANA” si „astfel 
justificarile punctelor propuse a fi introduse pe ordinea de zi prezentate de reprezentantii 
Societatii de Investitii Financiare Oltenia S.A. si ai celorlalti actionari nu se incadreaza in 
prevederile legale in materia actiunii concertate si operatiunii de reducere a capitalului 
social.” 
 
 Numai ca: 

 Justificarea punctelor solicitate a fi introduse pe ordinea de zi avand ca obiect 
anularea actiunilor detinute de cele trei entitati nu are ca temei depasirea limitei de 
5% din capitalul social si nici o presupusa actiune concertata a celor trei entitati; 

 Temeiul juridic pe care s-a intemeiat cererea de analiza si decizie a AGEA  se 
regaseste in dispozitiile „Art. 107 ind. 1. din Legea 31/1990 potrivit carora (1) 
Subscrierea, dobândirea sau deținerea de acțiuni ale unei societăți pe acțiuni de către 
o altă societate la care societatea pe acțiuni deține, direct sau indirect, majoritatea 
drepturilor de vot sau ale cărei decizii pot fi influențate în mod semnificativ de 
societatea pe acțiuni este considerată ca fiind efectuată de către societatea pe acțiuni 
însăși;” 
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 Potrivit dispozitiilor „Art. 105 din Legea societatilor comerciale nr. 31/1990 (1) 

Acțiunile dobândite în conformitate cu dispozițiile art. 1031 și 104 nu dau dreptul la 
dividende pe perioada deținerii lor de către societate. (2) Dreptul de vot conferit de 
acțiunile prevăzute la alin. (1) va fi suspendat pe perioada deținerii lor de către 
societate.” 

 Art. 1031 din Legea societatilor comerciale nr. 31/1990 (1) Unei societăți i se permite 
să dobândească propriile acțiuni, fie direct, fie prin intermediul unei persoane 
acționând în nume propriu, dar pe seama societății în cauză, cu respectarea 
următoarelor condiții: 
 a) autorizarea dobândirii propriilor acțiuni este acordată de către adunarea 
 generală extraordinară a acționarilor, care va stabili condițiile acestei 
 dobândiri, în special numărul maxim de acțiuni ce urmează a fi dobândite, 
 durata pentru  care este acordată autorizația și care nu poate depăși 18  luni 
 de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, 
 și, în cazul unei dobândiri cu titlu oneros, contravaloarea lor minimă și 
 maximă; (...) 
 

 Situatia de fapt supusa analizei si deciziei AGEA este achizitionarea de actiuni SIF 
Banat-Crisana de catre SIF Muntenia SA, operatiune care intruneste conditiile 
impuse de art. 107 alin. 1 din Legea 31/1990 si  reprezintă actiuni proprii fără 
drept de vot, conform art. 105 alin 2 din Legea 31/1990; 

 

 Actiunile detinute de  OPUS - Chartered Issuances SA/AA Luxembourg şi FIA 
Roumanian Strategy Fund AA/Vaduz la SIF Banat Crisana sunt asimilate de lege 
acțiunilor proprii SIF Banat Crisana S.A. si nu dau drept de vot in AGA SIF Banat 
Crisana S.A, deoarece entitățile enumerate mai sus, au caracterul de persoane 
controlate, în sensul vizat de art. 2 alin. (1) pct. 29 lit d) din Legea nr. 24/2017, întrucât 
SIF Banat Crisana S.A. prin intermediul societătii controlate SIF Muntenia S.A. au 
puterea de a exercita sau exercită efectiv o influență dominantă sau un control, întrucât 
dețin 100% din titlurile emise de aceste fonduri. 

 Dovada ca aceste actiuni sunt detinute de societatea insasi SIF BANAT CRISANA se 
regaseste in Decizia Consiliului Concurentei nr. 27 din 20.06.2013 care a constatat 
urmatoarele : 

Art. 1 In conformitate cu dispozitiile art. 46 alin. (2) lit. a) din Legea concurentei nr. 
21/1996, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare si ale Regulamentului 
privind concentrarile economice se emite prezenta decizie de neobiectiune privind 
concentrarea economica realizata prin dobandirea  de catre Societatea de Investitii Banat 
Crisana a controlului direct asupra Societatii de Administrare a Investitiilor Muntenia 
Invest S.A. si, indirect, asupra Societatii de Investitii Financiare Muntenia S.A., constatand 
ca, desi operatiunea cade sub incidenta legii, nu exista indoieli serioase privind 
compatibilitatea cu un mediu concurential normal.  
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 De asemenea, prin Decizia ASF nr. 1382/13.11.2019 s-a retinut ca:   

 "În baza prevederilor art. 2 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 24/2017, potrivit cărora, 
până la proba contrară, sunt prezumate că acționează în mod concertat „societatea-mamă 
împreună cu filialele sale, oricare dintre filialele aceleiași societăți-mamă între ele, precum 
şi o persoană juridică împreună cu o persoană fizică sau altă persoană juridică care se află 
într-o relație similară celei dintre o societate-mamă şi o filială. Orice filială a unei filiale 
este considerată o filială a societății-mamă” și „organismele de plasament colectiv cu 
societatea de administrare a investițiilor şi cu societatea-mamă a societății de administrare a 
investițiilor, precum şi organismele de plasament colectiv administrate de aceeași societate 
de administrare între ele;”, se prezumă că SIF BANAT CRIȘANA SA acționează in mod 
concertat cu SIF MUNTENIA S.A.”  

 Asadar, exista doua acte administrative de autoritate emise de doua Autoritati 
publice diferite cu atributii de prevenire si control a concentrarilor economice, respectiv 
de supraveghere si control al entitatilor reglementate care retin ca SIF BANAT 
CRISANA detine controlul indirect asupra SIF MUNTENIA SA.  

 Ca urmare, demersul SIF OLTENIA SA este legitim, dovedit probator si juridic si  
are drept scop  protejarea  interesului  derivand din calitatea de actionar la SIF BANAT 
CRISANA SA. 

 

conf. univ.dr.ec. Tudor Ciurezu 

Presedinte / Director General 

 

Viorica Balan 
 

Ofiter de Conformitate 


