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Material informativ privind punctul 3 al ordinii de zi AGEA din data de 28.04.2022 

privind aprobarea unui program de răscumpărare de către Societate a propriilor acţiuni 

 

 

Transilvania Investments Alliance (denumită în continuare Societatea, Compania sau Transilvania 

Investments) este persoană juridică română organizată sub formă de societate pe acţiuni (S.A.). Compania 

este listată la Bursa de Valori București, tranzacţionarea acţiunilor emise de societate fiind supusă regulilor 

aplicabile pieţei reglementate și fondurilor de investiții alternative de tip închis.  

Transilvania Investments este Fond de Investiții Alternative destinat investitorilor de retail (F.I.A.I.R.), de 

tip ȋnchis, diversificat, ȋnfiinţat ca societate de investiţii, autoadministrat. De asemenea, Transilvania 

Investments este autorizată ca Administrator de Fonduri de Investiţii Alternative (A.F.I.A.). Compania își 

desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legislației române aplicabile şi este administrată  în 

sistem dualist. 

1. Obiectivele programului de răscumpărare 

Programul de răscumpărare a acțiunilor proprii are drept obiectiv distribuirea către membrii Consiliului 

de Supraveghere, ai Directoratului şi personalului identificat al Societatii a unui număr de acţiuni 

răscumpărate, cu titlu gratuit, în cadrul unui program Stock Option Plan, în acord cu Politica de 

remunerare aprobată la nivel societăţii. 

Implementarea cu succes a unui program Stock Option Plan reprezintă alinierea intereselor acţionarilor 

cu cele ale managementului societăţii ȋn baza unei viziuni comune, optimiste cu privire la performanţele 

viitoare ale  Transilvania Investments. Prin programul de Stock Option Plan se urmăreşte cointeresarea 

personalului de conducere şi de execuţie al companiei ȋn implementarea obiectivelor propuse şi atingerea 

indicatorilor de performanţă pe termen lung. Un program Stock Option Plan creează un sentiment 

puternic de implicare şi motivaţie a personalului cheie, care devine mai interesat de valoarea și succesul 

Societăţii. 

Implementarea unui program Stock Option Plan este prevăzută în Politica de remunerare aprobată la 

nivelul Transilvania Investments. Politica este parte integrantă a instrumentelor de implementare a 

principiilor de Guvernanță Corporativă la nivelul Societății. 
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Astfel, în cadrul subcapitolului 5.2. Remuneraţia variabilă - Răscumpărarea acțiunilor de pe piață se 

menționează următoarele: 

„Rascumpărarea acţiunilor de pe piaţă, ȋn conformitate cu prevederile legale şi Actul Constitutiv al 

Companiei, pentru plata remuneraţiilor variabile ȋn cadrul programului se va face cu aprobarea prealabilă 

a AGEA, care va stabili anual numarul acţiunilor care se vor răscumpara, perioada ȋn care se vor derula 

răscumpararile şi limitele de preţ ȋn care acestea vor putea fi răscumparate.”.  

Programul de Stock Option Plan prin care se vor plăti remunerațiile variabile este un instrument de bună 

administrare a resurselor umane și are menirea de fidelizare a personalului, de creștere a eficienței 

operaționale care să ducă la creșterea performanțelor Transilvania Investments. 

Aceeași politică specifică în cadrul subcapitolului 5.2.4. Structura plăților remunerației variabile faptul că, 

în linie cu prevederile legale în vigoare și principiile asumate de companie, remuneraţia variabilă acordată 

va fi plătită 100% prin acordarea de intrumente/acţiuni ale societăţii. 

 

2. Cadrul legal 

 

Programul de răscumpărare şi efectuarea tranzacțiilor în cadrul acestuia se va face cu respectarea 

prevederilor legale, definite de: 

✓ Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată în 2004, cu modificările și completările ulterioare; 

✓ Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind abuzul de 

piață; 

✓ Regulamentul Delegat (UE) 2016/1052 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 

596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de 

reglementare pentru condițiile aplicabile programelor de răscumpărare și măsurilor de 

stabilizare; 

✓ Legea nr. 24/2017, republicată, privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă; 

✓ Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, 

cu modificări şi completări ulterioare. 

 

3. Caracteristicile programului de răscumpărare 

Directoratul Transilvania Investments propune adoptarea de către Adunarea Generală Extraordinară a 

Acționarilor a următoarei hotărâri: 

Aprobarea unui program de răscumpărare de către Societate a propriilor acţiuni, în conformitate cu 

dispoziţiile legale aplicabile, în următoarele condiţii: 

(i) Dimensiunea programului - maxim 20.000.000 acţiuni cu valoare nominală de 0,10 lei/acţiune, 
reprezentând 0,92487% din capitalul social;  

(ii) Preţul de dobândire a acţiunilor - preţul minim va fi egal cu preţul de piaţă al acţiunilor societăţii 
de la Bursa de Valori Bucureşti din momentul efectuării achiziţiei şi preţul maxim va fi 0,49 lei/acţiune; 

(iii) Durata programului - perioada de maxim 18 luni de la data publicării hotărârii A.G.E.A. în 
Monitorul Oficial al României partea a IV-a,  

(iv) Plata acțiunilor răscumpărate - din rezervele disponibile (cu excepţia rezervelor legale) înscrise 
în ultimele situaţii financiare anuale aprobate,  
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(v) Destinația programului - distribuirea acţiunilor răscumpărate, cu titlu gratuit, membrilor 

Consiliului de Supraveghere, ai Directoratului şi personalului identificat, în cadrul unui program Stock 

Option Plan, în acord cu politica de remunerare aprobată la nivelul societăţi, 

(vi) Aprobarea acordării unui mandat Directoratului pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii. 

 

4. Asp ecte fiscale 

Conform Codului Fiscal, "stock option plan" reprezintă un program iniţiat în cadrul unei persoane juridice 

prin care se acordă angajaţilor, administratorilor şi/sau directorilor acesteia sau ai persoanelor juridice 

afiliate ei, prevăzute la pct. 26 lit. c) şi d), dreptul de a achiziţiona la un preţ preferenţial sau de a primi cu 

titlu gratuit un număr determinat de titluri de participare, definite potrivit pct. 40, emise de entitatea 

respectivă. 

Pentru calificarea unui program ca fiind stock option plan, programul respectiv trebuie să cuprindă o 

perioadă minimă de un an între momentul acordării dreptului şi momentul exercitării acestuia 

(achiziţionării titlurilor de participare). 

Tratamentul fiscal privind programele Stock Option Plan este reglementat de Codul Fiscal, pentru 

veniturile obținute din aceste operațiuni Societatea și beneficiarii fiind exceptați de la plata impozitului 

pe venitul asimilat salariilor (art. 76 Cod Fiscal) și de la plata contribuțiilor de asigurări sociale (art. 142 

Cod Fiscal). Pentru a beneficia de aceste facilități fiscale, perioada minimă după care dobânditorii 

acțiunilor în cadrul planului Stock Option Plan pot să-și exercite opțiunea de a primi acțiuni gratuite nu 

poate fi mai mică de 12 luni. 
 

Implementarea programului se va realiza cu respectarea obligațiilor legale de întocmire și publicare a 

documentelor de informare în condițiile legii, respectiv cele indicate în cuprinsul Regulamentului A.S.F. 

nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. 

 

 

Preşedintele Directoratului, 

Radu - Claudiu ROŞCA 

 

 

 

Vicepreşedintele Directoratului 

Theo - Dorian BUFTEA 

 

 

Ofiţerul de Conformitate 

Mihaela - Corina STOICA 


