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COMUNICAT 

PROPUNEREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  

al S.I.F. Oltenia S.A. 

privind repartizarea profitului net realizat 

în exercițiul financiar al anului 2022 

 

 Pentru anul 2023, conform prognozei din luna ianuarie a Fondului Monetar 

Internațional1 este estimată o încetinire a economiei mondiale. Prognoza actualizată pentru anul 

2023 este cu 0,2 puncte procentuale mai mare decât cea publicată cu ocazia estimării din luna 

octombrie 2022, însă se menține sub media istorică de 3,8%. Evoluțiile piețelor financiare 

internaționale rămân influențate de gradul ridicat de incertitudine ce caracterizează contextul 

geopolitic și macroeconomic actual. Pe acest fond, ciclul de creștere a ratelor dobânzilor la 

nivelul principalelor economii ale lumii, dar și din multe țări emergente și de frontieră, alături 

de persistența riscurilor induse de războiul din Ucraina, continuă să afecteze activitatea 

economică a anului 2023.  

 Principalele riscuri la adresa piețelor financiare au rezultat din acest context geopolitic 

și macroeconomic, caracterizat de o inflație ridicată, în principal datorată creșterii prețurilor 

energiei, cu impact negativ asupra veniturilor consumatorilor2.   

 În acest context economic local și global, în situațiile financiare întocmite pentru anul 

2022, supuse aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.I.F. Oltenia S.A. convocată 

pentru data de 27.04.2023 prima convocare, respectiv 28.04.2023 a doua convocare - în cazul 

în care nu se întrunește cvorumul necesar desfășurării lucrărilor adunării la prima convocare - 

sunt prezentați următorii indicatori: 
 

Indicatori Valoare  

VENITURI  TOTALE 205.244.879 lei 

CHELTUIELI  TOTALE 32.740.715 lei 

REZULTATUL BRUT - PROFIT 172.504.164 lei 

IMPOZIT PE PROFIT 7.695.679 lei 

REZULTATUL NET - PROFIT  164.808.485 lei 

 

 În anul 2022, S.I.F. Oltenia S.A. a înregistrat un profit net de repartizat în sumă de 

164.808.485 lei, cu 73% mai mare decât valoarea bugetată pentru anul 2022, determinat, în 

principal, de încasarea de dividende consistente de la B.R.D. - Groupe Societe Generale S.A. 

București (în sumă brută de 101.910.928 lei) și de la Banca Transilvania S.A. (în sumă brută 

de 26.699.863 lei). În anul 2022, dividendele încasate de S.I.F. Oltenia S.A. de la B.R.D. - 

 
1 International Monetary Fund - World Economic Outlook update, 23 January, disponibil la  

https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2023/01/31/world-economic-outlook-update-january-2023  
2 A.S.F. - Raport privind stabilitatea piețelor financiare nebancare, disponibil la 

https://www.asfromania.ro/uploads/articole/attachments/63f484a468a7a239495117.pdf 

https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2023/01/31/world-economic-outlook-update-january-2023
https://www.asfromania.ro/ro/a/2484/2022---rapoarte-stabilitate-financiara
https://www.asfromania.ro/uploads/articole/attachments/63f484a468a7a239495117.pdf


 

  

Groupe Societe Generale S.A. și Banca Transilvania S.A. au reprezentat cumulat 62,66% din 

veniturile S.I.F. Oltenia S.A. 

Veniturile încasate sub formă de dividende extraordinare de la emitenții din portofoliu 

au fost utilizate pentru realizarea de remunerări ale acționarilor, în cursul anului 2022, cu sume 

totale de aproximativ 77 milioane lei, atât prin distribuirea de dividende, cât și prin derularea 

unui program consistent de răscumpărare a acțiunilor proprii. 

 Principalele companii din portofoliul S.I.F. Oltenia S.A. manifestă o atitudine prudentă 

și rezervată în cadrul măsurilor adoptate pentru asigurarea capacității de creditare și respectare 

a indicatorilor prudențiali de solvabilitate și lichiditate, conform recomandărilor formulate de 

autoritățile de supraveghere macroprudențială și din sectorul bancar intern. Ca urmare, decizia 

organelor executive ale instituțiilor de credit din portofoliul S.I.F. Oltenia S.A. de a nu supune 

aprobării Adunărilor Generale ale Acționarilor propunerea de distribuire de dividende aferente 

anului 2022 va determina o diminuare semnificativă a veniturilor pe care S.I.F. Oltenia S.A. 

estimează că le va încasa în anul 2023. Acest fapt este de natură să altereze capacitatea S.I.F. 

Oltenia S.A. de a fi pregătită pentru a exploata, pe parcursul anului 2023, oportunitățile ce pot 

apărea pe piața de capital și în economia românească.    
 

Pornind de la perspectivele unui an 2023 plin de incertitudini, Consiliul de 

Administrație al S.I.F. Oltenia S.A. supune aprobării Adunării Generale Ordinare a 

Acționarilor, aprobarea  repartizării profitului net pentru exercițiul financiar al anului 

2022 în suma de 164.808.485 lei, la Alte rezerve, pentru surse proprii, în vederea susținerii 

viitoarelor investiții.  
 

Această propunere a fost aprobată de către Consiliul de Administrație în ședința din data 

de 17 martie 2023 și a fost semnată în numele acestuia de: 
 

  Sorin - Iulian Cioacă           Mihai Trifu  

 

       Președinte - Director General                    Vicepreședinte - Director General 


