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PROPUNEREA SOCIETĂŢII 

privind repartizarea pe destinaţii a profitului net realizat în exerciţiul financiar 2021 

Conform situațiilor financiare anuale întocmite de Societate pentru activitatea desfășurată în exercițiul 

financiar 2021, astfel cum acestea vor fi supuse aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor 

Societății, în anul 2021 profitul net realizat este de 96.611.494,57 lei. 

Strategia Societății referitoare la remunerarea propriilor acționari prevede, prin Declarația de Politică 

Investițională 2020 – 2024 și Strategia Transilvania Investments Alliance S.A. 2020 – 2024, următoarele 

coordonate: 

Pentru perioada de referință a prezentei Declarații de politică investițională (2020 – 2024), în strânsă 

corelare cu nivelul lichidităţilor existente, stadiul procesului de restructurare a portofoliului administrat 

şi cerinţele de asigurare a resurselor pentru derularea programelor investiţionale, Societatea propune 

acționarilor actuali și potențiali următorul mix de instrumente complementare de remunerare a 

capitalului investit în titlurile Companiei: 

✓ distribuirea de dividende în numerar ce vizează un randament competitiv prin raportare la prețul 

mediu de tranzacționare aferent exercițiului financiar pentru care se calculează dividendul; 

✓ derularea unor programe de răscumparare de acțiuni TRANSI urmate de anularea lor și reducerea 

capitalului social al companiei, sub rezerva aprobării de către acționarii Societății. 

Strategia prezentată, odată implementată, va fi reflectată în creșterea durabilă a valorii portofoliului 

administrat, cu efect pozitiv atât în evoluția  VUAN-ului raportat de Societate, cât și în cea a cotațiilor 

acțiunii emise de aceasta. 

Prin raportare la considerentele strategice enunțate anterior, Transilvania Investments Alliance S.A. a 

înregistrat în perioada recentă serii multianuale în care a distribuit dividende semnificative din rezultatele 

obținute în ultimele 5 exerciții financiare încheiate (2015 – 2019), ce au avut atașate randamente 

competitive. 
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Analiza are drept punct de plecare exercițiul financiar în care a fost obținut rezultatul din care se face 

distribuția dividendelor. Randamentul este calculat prin raportare la prețul mediu de tranzacționare 

consemnat în dreptul titlurilor TRANSI pe segmentul de piață principal, pe parcursul exercițiului financiar în 

care a fost obținut rezultatul din care se face distribuția dividendelor. 

Transilvania Investments Alliance S.A. a menținut politica de remunerare a propriilor acționari chiar și în 

exerciții financiare în care o serie de emitenți importanți au suspendat aceste politci de dividend. Menținerea 

acestei paradigme ar fi putut împinge programele investiționale anuale într-o conjunctură în care nu ar 

beneficia de condiții de finanțare optime prin raportare la oportunitățile identificate. 

Acesta este motivul pentru care, începând cu anul 2021, respectiv Adunarea Generală a Acționarilor ce a 

aprobat repartizarea pe destinații a Rezultatului pozitiv înregistrat pe parcursul exercițiului financiar 2020, 

Managementul Societății a migrat centrul de greutate al politicii de remunerare a propriilor acționari dintr-

o zonă focusată pe o abordare pe termen scurt (remunerare imediată prin dividende cash) spre o perspectivă 

orientată spre un orizont investițional ceva mai îndelungat (capitalizarea rezultatelor pozitive în vederea 

transformării acestora în surse de finanțare a programelor investiționale următoare).  

În continuare, trebuie avut în vedere faptul că politica de remunerare a propriilor acționari trebuie ancorată 

în contextul curent favorizat pe de o parte de revenirea economiei locale post-pandemia COVID-19, dar și 

afectat de corecții semnificative induse de evoluțiile geopolitice din jurul declanșării ostilităților pe teritoriul 

Ucrainei. Practic, întreg anul 2021 a conturat un context investițional caracterizat un grad sporit de 

impredictibilitate. Anul 2022 rămâne grevat de o serie de incertitudini. Evoluția de ansamblu a economiei a 

consemnat declinuri și redresări asimetrice, sectoarele turism și imobiliar rămânând și în continuare cu o 

serie de segmente aflate sub nivelurile pre-pandemie. Contextul geopolitic curent reprezintă un catalizator 

semnificativ al elementelor generatoare de incertitudine atât prin efectele directe, cât și prin efecte indirecte 

(sancțiuni dispuse la nivel internațional centrate atât pe administrații centrale cât și pe entități punctuale, 

respectiv indivizi).  

În aceste condiții, conducerea Societății apreciază că politica de remunerare a propriilor acționari trebuie să 

fie adaptată la: 

• oportunitățile oferite de redresarea economiei în contextul post-pandemie; 

• provocările induse de incertitudinile generate de contextul geopolitic curent; 

• cerințele de finanțare, menite să fructifice strategii punctuale de repoziționare a modelelor de 

business, venite din partea unor filiale din portofoliul administrat. 

În final, Managementul Societății își reafirmă angajamentul referitor la implementarea formei revizuite a 

politicii investiționale trasate de acționari prin Declarația de Politică Investițională 2020 – 2024, respectiv 

prin Strategia Transilvania Investments Alliance S.A.2020 – 2024. Ambele menționează trei sectoare 

strategice (turism, imobiliar și financiar), respectiv o orientare și spre investiții de tip private equity. Pe cale 

de consecință, portofoliul administrat de Societate va cunoaște o migrare graduală din zona investițiilor 

caracterizate de un grad ridicat de lichiditate în zona unor vehicule investiționale menite să fructifice prime 

de randament oferite de orizonturi investiționale ceva mai îndelungate. În aceste condiții, politica de 

remunerare trebuie să absoarbă cerințele intermediare de lichiditate generate de noua strategie 

investițională. 

În concluzie, având în vedere argumente relevante precum: 

• contextul macroeconomic curent ce prezintă și în continuare atât de oportunități investiționale cât 

și provocări semnificative, 

• contextul general de tranzacționare ce va fi și în continuare afectat de un grad sporit de 

impredictibilitate, 

• implementarea strategiei de investiții, cu orientare și spre instrumente financiare ce vizează 

orizonturi investiționale medii lungi (private equity), 
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• contextul general specific unor sectoare strategice din perspectiva politicii investiționale a 

Transilvania Investments Alliance S.A. (turism, imobiliar, financiar), 

conducerea Societății apreciază ca oportună repartizarea întregului rezultat al exercițiului 2021, în sumă de 

96.611.494,57 lei, la  „Alte rezerve - surse proprii de finanţare constituite din profit”. 
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