
 

 

 

Pag. 1/2 

Transilvania Investments  
Alliance S.A. 

CUI/CIF: RO 3047687 
R.C. J08/3306/1992 

Capital social: 
216 244 379,70 lei 

Str. Nicolae lorga 2, 
Brașov 500057, România  

Autorizată A.F.I.A.: 
Autorizație ASF nr. 40/15.02.2018  

Nr. Registru ASF: 
PJR071AFIAA/080005 

Tel.: +40 268 415 529 
Tel.: +40 268 416 171 

Autorizată F.l.A.I.R.: 
Autorizație ASF nr. 150/09.07.2021  

Nr. Registru ASF: 
PJR09FIAIR/080006 

office@transilvaniainvestments.ro 
www.transilvaniainvestments.ro 

Cod LEI (Legal Entity Identifier): 
254900E2IL36VM93H128 

IBAN B.C.R. Brașov: 
RO08 RNCB 0053 0085 8144 0001 

Societate administrată în sistem dualist 

  

Ratificarea Deciziei Directoratului nr. 1/24.09.2021 de aprobarea a contractului de tip revolving 

semnat în data de 15.10.2021 cu Banca Transilvania S.A. pentru suma de 57 milioane lei, pentru o 

perioadă de 12 luni, utilizat pentru achiziţia de instrumente financiare şi finanţarea activităţii 

curente a Societăţii , respectiv a Deciziei Directoratului nr. 1/20.12.2021 de aprobarea a contractului 

de tip revolving semnat în data de 24.12.2021 cu Banca Comercială Română S.A. pentru suma de 90 

milioane lei, pentru o perioadă de 12 luni, utilizat pentru achiziţia de acțiuni ale companiilor listate. 

 

JUSTIFICARE 

Deciziile Directoratului de a contracta aceaste facilități de credit se înscriu în practicile curente 

existente la nivelul pieței locale de capital, fiind în linie cu operațiuni asemănătoare întreprinse de 

entități similare. Aceasta are la bază prevederile Actului constitutiv, respectiv Art. 24 alin. (1) ce 

stipulează faptul că Finanţarea societăţii se asigură din surse proprii şi/sau împrumutate în limitele 

permise de lege. 

Operațiunile au drept scop conservarea portofoliului administrat de Societate, respectiv a trezoreriei 

agregate existente la nivelul acesteia, într-un context investițional provocator, caracterizat de un sporit 

grad de impredictibilitate, ce are drept vectori declanșatori în special de evoluția pandemiei COVID-19, 

respectiv riscuri geopolitice semnificative. 

Accesarea facilităților de credit în condiții competitive de piață potențează caracterul oportun al 

acestora și asigură finanțarea în condiții de eficiență a execuției programelor investiționale anuale. 

Necesitatea accesării facilităților de credit este izvorâtă din faptul că acestea au darul de a conferi 

flexibilitate procesului de implementare a strategiilor speculative sau de restructurare, fără a le 

condiționa de contextul punctual imediat în care s-ar desfășura operațiunile de valorificare necesare a 

fi implementate pentru a constitui sursele de finanțare necesare. 

Pe cale de consecință, facilitățile de credit reprezintă instrumente accesibile ce armonizează un efort 

financiar nesemnificativ prin raportare la amplitudinea activelor administrate (dobânda și cheltuielile 

accesorii aferente perioadei de utilizare) cu costurile implicite semnificative de oportunitate ce ar 
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putea fi induse de o serie de operațiuni de valorificare forțate de angajamentele curente sau estimate 

al Societății. 

Utilizarea resurselor atrase este una conservatoare și aliniată cu strategia specifică unei entități ce este 

încadrată ca fond de investiții alternative destinat investitorilor de retail. În aceste condiții, facilitătile 

de credit pot acoperi deficite temporare de finanțare provenite fie din activitatea de implementare a 

programelor investiționale anuale fie din activitatea curentă generală.  

Menținerea gradului de îndatorare la un nivel redus coroborată cu gestiunea riguroasă a efectului total 

de levier menține riscurile implicate într-o zonă asumabilă fără a exacerba  componenta speculativă 

atașată unor programe investiționale propriu-zise. În urma accesării facilităților de credit, Transilvania 

Investments Alliance rămâne în acord cu elementele specifice profilului de risc asumat, respectiv cu 

pragurile specifice analizei riscului de lichiditate. 

În concluzie, Conducerea superioară a Transilvania Investments Alliance recomandă Ratificarea 

Deciziei Directoratului nr. 1/24.09.2021 de aprobarea a contractului de tip revolving semnat în data 

de 15.10.2021 cu Banca Transilvania S.A. pentru suma de 57 milioane lei, pentru o perioadă de 12 

luni, utilizat pentru achiziţia de instrumente financiare şi finanţarea activităţii curente a societăţii, 

respectiv a Deciziei Directoratului nr. 1/20.12.2021 de aprobarea a contractului de tip revolving 

semnat în data de 24.12.2021 cu Banca Comercială Română S.A. pentru suma de 90 milioane lei, 

pentru o perioadă de 12 luni, utilizat pentru achiziţia de acțiuni ale companiilor listate. 

 

DIRECTORAT 

 

Radu-Claudiu ROȘCA 

Preşedinte Executiv/Director General 

            

 

Theo-Dorian Buftea 

Vicepreședinte Executiv/Director General Adjunct 

     

 


