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PENTRU CINE SUNT INTERESANTE S.I.F-urile?

I. PENTRU ACŢIONARI ŞI POTENŢIALII INVESTITORI
• S.I.F-urile satisfac interese sociale ale masei largi de acţionari (milioane de 

acţionari)
• S.I.F-urile s-au consacrat ca "societăţi de dividend" - politici de dividend 
previzibile şi sustenabile  într-o economie 
românească în care sustenabilitatea dividendului este tot mai dificil ă
• Activele financiare valoroase din portofoliu suscită interesul multor clase de 
investitori
• Certitudinea profesionalizării managementului S.I.F-urilor şi a creşterii 
performanţelor portofoliilor este susţinută de:

• sistemele de administrare/management şi audit promovate
• concentrările din acţionariat
• creşterea exigenţelor acţionarilor/grupurilor de ac ţionari.



II. PENTRU PIA ŢA DE CAPITAL
• S.I.F-urile - principali formatori şi susţinători ai pieţei de capital româneşti

• formare şi educare antreprenorială în societăţile din portofoliu
• implementarea prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile, încă 
din perioada funcţionării lor ca F.P.P-uri (fonduri ale propriet ăţii 
private)
• implementarea şi perfecţionarea prevederilor Legii nr. 297/2004 privind 
piaţa de capital şi a reglementărilor secundare ale C.N.V.M./A.S.F.

• Acţiunile S.I.F-urilor - principale susţinătoare ale lichidităţii pieţei Bursei de 
Valori din Bucureşti
• Acţiunile S.I.F-urilor - important poten ţial"speculativ" şi de "portofoliu"
pentru toate clasele de investitori
• S.I.F-urile - modele de guvernanţă corporativă

• bună practică specifică S.I.F-urilor
• modele de business şi administrare specifice
• creşterea transparenţei decizionale

• S.I.F-urile reprezintă una dintre construcţiile valoroase şi perene ale pieţei 
de capital româneşti.



III. PENTRU ECONOMIA REAL Ă

• S.I.F-urile - implicate masiv în finanţarea de proiecte 
investiţionale ale economiei reale prin societăţile din portofoliu

• S.I.F-urile - susţinere investiţională activă a economiei 
româneşti - prin managementul profesionist al portofoliului de 
active financiare

• S.I.F-urile - formatoare şi promotoare ale capitalismului 
autohton.
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I. FALSE PROBLEME PRIVIND S.I.F-urile

• Epuizarea potenţialului de business al S.I.F-urilor

• Problema desfiinţării S.I.F-urilor

• Problema deţinerilor/pragurilor de de ţinere a acţiunilor S.I.F-
urilor

• Încercările de soluţionare a problematicii S.I.F-urilor prin 
măsuri de natură administrativ ă şi legislativă anterior 
consultării prin vot a voin ţei acţionarilor S.I.F-urilor.



II. ADEV ĂRATELE PROVOC ĂRI PENTRU S.I.F-uri ÎN PERIOADA 
URMĂTOARE
1. Satisfacerea intereselor şi exigenţelor în creştere ale acţionarilor şi investitorilor
prin:

• asigurarea creşterii durabile şi sustenabile a portofoliuluide active financiare
• asigurarea remunerării solide a acţionarilor prin promovarea de politici de 
dividend previzibile şi diminuarea discountului dintre activul net şi preţul de 
tranzacţionare
• identificarea şi susţinerea investiţională de noi proiecte ale economiei reale
• promovarea activă a criteriilor de transparenţă în strictă concordanţă cu noile 
cerinţe ale guvernanţei corporatiste 
• păstrarea standardelor de lichiditate
• reflectarea mai realistă a potenţialului şi vocaţiei investiţionale ale societăţilor 
de investiţii financiare prin programe de comunicare financiară şi imagine 
specifice

2. Încorporarea managementului riscurilor în cultura organizaţională a S.I.F-urilor
3. Rol activ în perfecţionarea şi implementarea cadrului legislativ şi de reglementare a 
pieţei de capital, alături de asociaţiile profesionale şi reglementatorul A.S.F.



În loc de CONCLUZII:

• Falsa problemă = Epuizarea potenţialului de business 
al S.I.F-urilor şi desfiinţarea acestora
• Adevărata provocare = dezvoltarea societăţilor de 
investiţii financiare
• Prioritar în dezvoltarea societăţilor de investiţii 
financiare = VOINŢA ACŢIONARILOR



Vă mulţumesc !

Iulian Stan
Vicepreşedinte Executiv/Director General Adjunct
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