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A.  Informații generale 

 S.I.F. Transilvania este o societate pe acţiuni care funcţionează ca o 

societate de investiţii financiare de tip închis şi care este autorizată în 

calitate de Administrator de Fonduri de Investiţii Alternative (A.F.I.A.), 

conform prevederilor Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de 

investiţii alternative, în baza Autorizaţiei A.S.F. nr. 40/15.02.2018.  

 Societatea este administrată în sistem dualist de către un Directorat aflat 

sub controlul unui Consiliu de Supraveghere, fiind singurul S.I.F. autohton 

administrat sub această formă. 

 Începând cu exercițiul financiar 2015, S.I.F. Transilvania a trecut la I.F.R.S. 

ca bază a contabilității în conformitate cu cerințele Normei A.S.F. 39 / 2015.  

 Începând cu 01.01.2015, S.I.F. Transilvania este entitate de investiţii.  

Despre companie 
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Septembrie 2019 (lei) Septembrie 2019 (euro) 

 Capitalizare bursieră  655.285.999 137.923.007 

 Total Activ  1.315.400.033 276.862.207 

 Activ Net  1.203.225.638 253.252.013 

 VUAN* 0,5564 0,1171 

 Preţ / acţiune 0,3000 0,0631 

 Discount  46% 

* Numarul acţiunilor utilizat în calculul VUAN a rezultat prin scăderea din numărul total de acţiuni a 

acţiunilor achiziţionate în cadrul programului de răscumpărare (conform reglementărilor aplicabile). 

 Dividend pentru anul 2018*** (lei/acţiune) 0,0121 

 Randament dividend 2018 **** (%) 5,58% 

 Cotaţie la data de 30.09.2019 (lei) 0,3000  
 Număr acţiuni***** 2.184.286.664 

 Cotaţie medie** (lei) 0,2583 

 Max.** (lei) 0,3040 

 Min.** (lei) 0,2155 

 Deviaţie standard** (lei) 0,0223 

Indicatori sintetici 

** Aferent perioadei Ianuarie – Septembrie 2019 (cotații închidere) 

*** Conform aprobării A.G.O.A. din 24.04.2019 

**** Calculat pe baza cotaţiei medii de tranzacţionare aferentă anului 2018 

***** Total număr acțiuni emise  

 

Evoluţia cotaţiei şi a discountului SIF3 (yoy) 
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B.  Portofoliul S.I.F. Transilvania 
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 Ȋn anul 2019, subportofoliul de acțiuni a generat, la nivelul valorii activelor administrate, un impact net pozitiv în sumă totală 

de 288,6 milioane lei ce are la bază rezultatul tranzacțiilor realizate cu diferitele instrumente financiare, evoluţia valorilor 

juste ale instrumentelor financiare, disponibilitățile financiare generate de participațiile deţinute, creanțe atașate. 

 La nivelul portofoliului nu există sectoare ce înregistrează ajustări nete negative. 

 Comparativ cu Septembrie 2018, la data de 30.09.2019 (evoluţie yoy) Societatea înregistrează o creştere a valorii totale a 

activelor cu 17,82%, respectiv o creştere a valorii activului net cu 17,34%.  

 La nivelul S.I.F. Transilvania se constată menţinerea unui trend descendent cu privire la numărul de societăți din 

portofoliu (de la 102 societăți la data de 30.09.2018 la 100 societăți la data de 30.09.2019), fiind vizat în special sectorul 

industrie (scădere de la 23 la 19). Scăderea numărului de societăți din sectorul industrie a fost compensată de achizițiile 

de noi emitenți din sectoarele financiar și IT&Telecom. 

 În perioada ianuarie-septembrie 2019, reducerea numărului de societăți s-a realizat prin vânzarea unor pachete de acţiuni, 

în cadrul unor operaţiuni de piaţă vizând închiderea unor poziţii speculative de pe piaţa externă.  

 

Evoluția și componentele portofoliului S.I.F. Transilvania 

  

- milioane lei - dec.-18 mar.-19 iun.-19 sept.-19 

 Valoarea totală a activelor 1.043,3 1.110,4 1.192,3 1.315,4 

 Valoare activ net 976 1.036,8 1.092,0 1.203,2 

 Portofoliul de instrumente financiare 

(incl. cash) 
1.021,9 1.090,0 1.167,2 1.293,9 

 Portofoliul de instrumente financiare 995,1 1.061,4 1.038,3 1.164,9 

 Numerar & echivalent 26,8 28,6 128,9 129,1 
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B.  Portofoliul S.I.F. Transilvania 

 Comparativ cu datele aferente trim. III 2018, la nivelul portofoliului de active financiare se constată la data de 30.09.2019 o 

diminuare a ponderii subportofoliilor  financiar și energie, o creștere a ponderii subportofoliilor din construcţii și turism, 

respectiv o stabilizare a ponderii subportofoliilor din industrie și imobiliar.  

 Reducerea numărului de societăți aflate în portofoliu (30.09.2019 față de 30.09.2018, respectiv 100 societăți față de 102 

societăți), s-a realizat în cadrul programului de restructurare și optimizare a portofoliului, prin operațiuni de vânzare (în 

special închiderea unor poziții pe piața externă) și achiziții în domenii cu perspectivă de creștere (energie și IT&Telecom), de 

pe piața internă și externă.   

 

27,97% 

6,91% 

38,45% 

9,89% 

11,45% 

0,31% 

3,44% 

0,99% 

0,38% 
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B.  Portofoliul S.I.F. Transilvania 
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Top 10 participaţii din portofoliu la data de 30.09.2019 

 

Nr. crt. Denumire 
Procent deţinere 

S.I.F. (%) 

Pondere în Total 

Activ* (%) 

1 BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. 3,32% 25,15% 

2 TURISM FELIX S.A. 63,20% 7,06% 

3 S.N.G.N. ROMGAZ S.A. 0,40% 4,38% 

4 FEPER S.A.  85,80% 4,20% 

7 T.H.R. MAREA NEAGRĂ S.A. 77,71% 3,97% 

6 ARO PALACE S.A. 85,74% 3,92% 

5 OMV PETROM S.A. 0,20% 3,62% 

9 TURISM COVASNA S.A. 93,33% 2,75% 

8 FONDUL PROPRIETATEA S.A. 0,31% 2,59% 

10 CRISTIANA S.A. 99,80% 1,92% 
  

   Top 10 participaţii    59,56% 
  

  Total portofoliu instrumente financiare    88,56% 

*conform valori juste IFRS 
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B.  Portofoliul S.I.F. Transilvania 
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 În contexul prevederilor IFRS 9 şi al faptului că S.I.F. Transilvania este entitate de investiţii, Societatea deţine în portofoliu 

la data de 30 Septembrie 2019 active financiare evaluate la valoare justă, clasificate pe nivelul 1 şi 3 în ierarhia valorii juste, 

după cum urmează: 

 -lei- 

Active financiare la 30.09.2019 Nivelul 1  Nivelul 2 Nivelul 3 Total 

Active financiare evaluate la valoare justă prin alte 

elemente ale rezultatului global 
514.354.200 -   29.812.929 544.167.129 

  Acţiuni 514.354.200 - 29.812.929 544.167.129 

  Obligaţiuni corporative - - - - 

  Unităţi de fond - - - - 

        

Active financiare evaluate la valoare justă prin 

contul de profit şi pierdere 
239.065.049 - 381.659.224 620.724.273 

  Acţiuni 239.065.049 - 347.682.832 586.747.881 

  Obligaţiuni corporative - - 3.060.885 3.060.885 

  Unităţi de fond - - 30.915.507 30.915.507 

        

Total active financiare evaluate la valoare justă la 

30.09.2019 
753.419.249   411.472.153 1.164.891.402 

 Valoarea portofoliului ce utilizează date de intrare de Nivelul 1 reprezintă aproximativ 65% din total, iar pentru diferenţa de 

35% se utilizează date de intrare de Nivelul 3. 
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C.  Programul investiţional şi Strategia de Investiţii 
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 Programul investiţional pentru anul 2019 se încadrează în Orientările strategice ale S.I.F. Transilvania, aprobate de 

acționari pentru perioada 2017 – 2021. 

 Prin implementarea Programului investiţional, S.I.F. Transilvania îşi menține angajamentul privind accelerarea procesului 

de restructurare a portofoliului pentru atingerea următoarelor obiective:  

 asigurarea calităţii portofoliului administrat;  

 generarea surselor de remunerare eficientă şi atractivă a acţionarilor;  

 echilibrarea structurală a portofoliului din punct de vedere sectorial, al claselor de active ş.a.;  

 îmbunătăţirea lichidităţii portofoliului prin plasamente în instrumente financiare cu o lichiditate cel puţin comparabilă 

cu cea a activelor a căror dezinvestire a asigurat resursele financiare. 

 Plasamentele realizate în primele 9 luni ale anului 2019 au presupus în principal achiziții vizând consolidarea unor 

participații la nivelul unor emitenți cu o politică stabilă de dividend și potenţial de creştere semnificativ: BRD, Banca 

Transilvania, Fondul Proprietatea, OMV Petrom, Romgaz, SIF Oltenia, Electrica şi Transgaz. Achizițiile efectuate pe piețele 

de capital externe s-au concentrat pe operațiuni speculative cu acţiuni emise de emitenți precum OMV AG, Wirecard AG, 

Chevron Corp., Global Payments Inc. şi Salesforce.com Inc. 

 În concordanță cu obiectivul de restructurare pe criterii de lichiditate a portofoliului administrat și urmărind îndeplinirea 

strategiei de plasare în instrumente financiare cu o lichiditate cel puţin comparabilă cu cea a activelor a căror 

dezinvestire a asigurat resursele financiare, în perioada analizată nu s-au realizat achiziții de instrumente financiare 

necotate. 

 Dezinvestițiile au vizat marcarea unor operațiuni speculative inițiate în trimestrele precedente. 

 În contextul orientărilor strategice multianuale, a programului investițional pentru anul 2019 și a strategiei de exit aprobate la 

nivelul S.I.F. Transilvania, s-a continuat procesul de gestiune activă a întregului portofoliu administrat. Pe parcursul 

primelor nouă luni ale anului 2019, s-au realizat o serie de valorificări, toate operaţiunile presupunând marcarea de 

profituri: BRD, Banca Transilvania, Fondul Proprietatea, OMV Petrom, S.N. Nuclearelectrica, Romgaz, S.I.F. Oltenia, 

Electrica, ETFS 2X Daily Long Gold, OMV AG, Agnico Eagle Mines, Chevron Corp, Eldorado Gold Corp. şi Newmont 

Goldcorp Corp. 
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D.  Activul Net Contabil 
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Structura Activului Net Contabil la data de 30 Septembrie 2019 

 

Activele totale deţinute de Societate la data de 30.09.2019, evaluate în conformitate cu procedura internă pusă de acord cu 

Norma A.S.F. nr. 39/2015, însumau 1.315,40 milioane lei, în creștere cu 198,94 milioane lei, faţă de valoarea înregistrată în 

aceași perioadă a anului precedent. 

ACTIVE (mil. lei)         T3  2019 

A.  Portofoliul de active financiare   

  A.1.  Acțiuni necotate 81,52 

  A.2. Acțiuni cotate     a. Tranzacționate în ultimele 30 de zile 888,68 

                             b. Netranzacționate în ultimele 30 de zile 140,41 

B. Casa și conturi la bănci 131,87 

C.  Creanțe 4,42 

D.  Alte active 

  D.1.–D.2 Active corporale și necorporale – Active nefinanciare 13,85 

  D.3. Depozite bancare (garantate) 0,00 

  D.4. Obligațiuni corporative (incl. cupoane) 3,05 

  D.5. Fonduri mutuale- unități de fond 27,72 

  D.6. Acțiuni de primit – din conversia de obligațiuni și fuziuni 0,00 

  D.7. Alte active financiare – garanții 0,02 

  D.8. Stocuri – Active nefinanciare 0,07 

  D.9.  Fonduri mutuale- unități de fond (străine și FP) 45,90 

  D.10. Alte active circulante   -22,37 

E.  Cheltuieli în avans 0,25 

TOTAL ACTIV 1.315,40 

TOTAL DATORII    112,17 

                              Provizioane 0,00 

                              Venituri neîncasate            0,00 

VALOARE CONTABILĂ / CAPITAL PROPRIU 1.203,23 

 TOTAL DATORII ȘI CAPITALURI PROPRII 1.315,40 

 ANC (mil. lei) 1.203,26 

 ANC (mil. euro) 253,25 

 ANC/acțiune (lei) 0,5564 
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E.  Rezultate financiare la data de 30.09.2019 

      Situaţii financiare interimare simplificate 
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Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii 
INDICATORI SOLD LA SFÂRŞITUL PERIOADEI (lei) 

30.09.2019 31.12.2018 30.09.2018 
        
ACTIVE IMOBILIZATE       
Imobilizări necorporale 54.832 89.275 94.178 
Imobilizări corporale 13.796.719 13.235.003 13.373.152 
Imobilizări financiare 1.164.935.416 995.056.814 1.041.079.281 

TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE 1.178.786.967 1.008.381.092 1.054.546.611 

      
ACTIVE CIRCULANTE       
Stocuri 68.470 76.057 67.885 
Creanţe 4.421.075 7.750.039 9.826.049 
Investiţii financiare pe termen scurt - - - 
Casa şi conturi la bănci 131.869.461 26.802.977 51.692.732 
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE  136.359.006 34.629.073 61.586.666 

      
CHELTUIELI ÎN AVANS 254.060 272.148 335.260 

      
TOTAL ACTIV 1.315.400.033 1.043.282.313 1.116.468.537 
        
DATORII       
Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de un an (pasive curente) 64.823.662 38.263.751 51.838.650 

Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an - total 47.350.733 29.031.026 39.205.330 
TOTAL DATORII 112.174.395 67.294.777 91.043.980 
        
ALTE  PROVIZIOANE - 7.000.000 - 
Provizioane pentru impozite (înregistrate prin conturi de rezerve)       

      
CAPITAL ŞI REZERVE       
Capital social subscris şi vărsat  218.428.666                       218.428.666 218.428.666                       
Alte elemente de capitaluri proprii 240.366.153 144.187.689 200.165.914                       

Rezerva din reevaluarea investiţiilor financiare evaluate la valoare justă prin 
alte elemente ale rezultatului global -            - - 

Rezerve din reevaluare  11.120.918 11.136.860 11.631.997 
Rezerve totale, din care: 554.812.747 517.635.668 514.435.425 
   Rezerve legale 43.094.593 43.094.593 39.894.350 
Actiuni proprii (4.818.103) (4.818.103) (4.818.103) 
Rezultat reportat 19.090.048 19.074.106 22.103.025 
REZULTATUL EXERCIŢIULUI  164.225.209 66.542.892 63.477.633 
Repartizarea profitului - (3.200.243) - 
TOTAL CAPITALURI PROPRII 1.203.225.638 968.987.536 1.025.424.557 

      
TOTAL PASIV 1.315.400.033 1.043.282.313 1.116.468.537 
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Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii 

 La 30.09.2019, activele totale ale societăţii au crescut cu 272,12 milioane lei faţă de finele anului precedent, din care:  

 Activele imobilizate au crescut cu 170,41 milioane lei; 

 Activele circulante au crescut cu 101,73 milioane lei, din care: 

 creanţele au scăzut cu 3,33 milioane lei; 

 stocurile au scăzut cu 0,01 milioane lei; 

 disponibilul din casă şi din conturile la bănci au crescut cu 105,07 milioane lei. 

 Cheltuielile în avans au scăzut cu 0,02 milioane lei. 

 

 În cadrul datoriilor curente rămase de plată la 30.09.2019, suma de 60,74 milioane lei (93,70%) reprezintă dividende cuvenite 

acţionarilor. 

 

 Faţă de finele anului precedent, capitalurile proprii înregistrate de societate la 30.09.2019 sunt mai mari cu 234,24 milioane lei, 

creşterea fiind generată în principal de câştigul înregistrat prin evaluarea la valoare justă a activelor financiare deținute în portofoliu 

și profitul realizat la sfârșitul trimestrului III 2019. 

 

 

E.  Rezultate financiare la data de 30.09.2019 

      Situaţii financiare interimare simplificate 
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Situația rezultatului exercițiului și execuţia Bugetului de venituri şi cheltuieli 

 Veniturile nete înregistrate la trimestrul III (cumulate de la începutul anului financiar 2019) sunt cu 122,11 milioane lei mai 

mari comparativ cu cele prevăzute în Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru primele 9 luni din 2019, depășind cu 

106,76% cele prevăzute în Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru întregul an 2019. 

 Cheltuielile operaţionale înregistrate la trimestrul III 2019 însumează 21,15 milioane lei, fiind cu 2,45 milioane lei mai mici 

decât cele prevăzute în Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru primele 9 luni din 2019 şi reprezintă 73,96% din de cele 

prevăzute în Bugetul aprobat pentru acest an.  

 S.I.F. Transilvania a înregistrat la data de 30.09.2019 un profit net de 164,23 milioane lei, în creștere cu 100,75 milioane 

lei față de perioada similară a anului 2018, respectiv un profit înainte de impozitare în sumă de 166,17 milioane lei, mai 

mare cu 173,58% decât profitul bugetat pentru primele nouă luni ale anului 2019. 

 

        
   Grad de realizare %  

        faţă de: 

INDICATORI 

BVC BVC REALIZAT BVC    BVC  

an 

2019 

Trim.III 

2019 

Trim.III  

2019 
an 2019 

Trim.III 

2019 

Venituri din dividende 47.100 47.100 71.015 150,77 150,77 

Venituri din dobânzi 500 375 1.405 281,00 374,67 

Venituri din activitatea speculativă 21.500 15.362 107.542 500,20 700,05 

Alte venituri din exploatare 21.500 21.500 7.359 34,23 34,23 

Venit net din exploatare 90.600 84.337 187.321 206,76 222,11 

  

Cheltuieli cu personalul 19.500 16.375 15.791 80,98 96,43 

Cheltuieli privind comisioanele şi 

onorariile 
2.860 2.248 1.209 42,27 53,78 

Alte cheltuieli 6.232 4.974 4.148 66,56 83,39 

Profit înainte de impozitare 62.008 60.740 166.173 267,99 273,58 

E.  Rezultate financiare la data de 30.09.2019 

      Situaţii financiare interimare simplificate 

- mii lei - 
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Prezentarea rezultatelor financiare la data de 30.09.2019 

Conferinţă telefonică 
 

Q & A 
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 Strada Nicolae Iorga  nr. 2 , 500057 

Brasov, Romania 

Tel: +4 0268 419460 ; +4 0268 401141 ; +4 0268 413752 

e-mail: investitori@siftransilvania.ro ; actionari@siftransilvania.ro 

web: www.siftransilvania.ro 

12 

Vă mulţumim! 

Prezentarea rezultatelor financiare la data de 30.09.2019 

Conferinţă telefonică 
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Disclaimer 

Aceasta Prezentare a fost pregatita doar pentru informarea Dvs. si este supusa actualizarii, completarii, revizuirii si modificarii si astfel de informații se pot modifica semnificativ. Nicio persoana nu se afla sub 

nicio obligație de a actualiza informatiile cuprinse în aceasta prezentare si materiale, si orice opinie exprimata în legatura cu acestea poate suferi modificari fara nicio notificare prealabila.  

  

Aceasta Prezentare nu contine nicio analiza financiara sau comerciala completa sau comprehensiva a S.I.F. Transilvania si nici nu prezinta pozitia sau perspectivele acesteia într-o maniera completa sau 

comprehensiva si nu se considera ca aceasta contine toate informatiile de care o persoana care are în vedere achizitionarea de valori mobiliare emise de S.I.F. Transilvania are nevoie pentru a face o analiza 

completa a tuturor aspectelor la care se face referire în prezentul document. S.I.F. Transilvania a pregatit Prezentarea cu grija, cu toate acestea, anumite neconcordante sau omisiuni pot sa fi aparut în 

aceasta. Prin urmare, se recomanda ca orice persoana care intentioneaza sa ia orice decizie de investitii cu privire la oricare dintre valorile mobiliare emise de S.I.F. Transilvania sau de filialele sale sa se 

bazeze numai pe informatiile publice din comunicarile oficiale ale S.I.F. Transilvania, realizate în conformitate cu prevederile legale si de reglementare, care sunt obligatorii pentru S.I.F. Transilvania. 

  

Prezentarea poate sa contina si contine declaratii anticipative. Cu toate acestea, astfel de declaratii nu trebuie sa fie întelese ca fiind asigurari sau proiectii ale S.I.F. Transilvania în ceea ce priveste rezultatele 

viitoare asteptate. Prezentarea nu este si nu trebuie sa fie inteleasa ca o previziune a rezultatelor viitoare ale S.I.F. Transilvania. 

  

De asemenea, ar trebui retinut faptul ca declaratiile anticipative, inclusiv declaratiile referitoare la asteptarile privind rezultatele financiare viitoare implica riscuri si incertitudini semnificative si nu dau nicio 

garantie sau asigurare ca aceste rezultate vor fi obtinute. Asteptarile Directoratului se bazeaza pe cunostinte prezente, constientizare, ipoteze si / sau pe punctele de vedere ale membrilor Directoratului S.I.F. 

Transilvania si depind de o serie de factori, ceea ce poate determina ca rezultatele reale care vor fi obtinute de S.I.F. Transilvania sa difere semnificativ fata de cele discutate în document. Multi astfel de 

factori depasesc cunostintele actuale, constientizarea si / sau controlul Companiei, sau nu pot fi anticipati de aceasta. Astfel de declaratii anticipative sunt valabile numai la data acestei Prezentari si 

Societatea nu are nicio obligatie de a actualiza sau revizui astfel de declaratii pentru a reflecta noile evenimente sau circumstante, nici de a corecta eventualele inadvertente care pot deveni evidente ulterior 

datei prezentului document. 

Informatiile continute în aceasta Prezentare pot suferi modificari fara nicio notificare prealabila, acestea pot fi incomplete sau condensate, si pot sa nu contina toate informatiile materiale referitoare la 

Societate, filialele sale si partile sale afiliate/conectate. 

 

Nu se ofera nicio garantie ca informatiile continute în aceasta Prezentare sunt comprehensive sau corecte si nici ca aceasta Prezentare este potrivita pentru scopurile destinatarului. 

Nici S.I.F. Transilvania si niciuna dintre companiile sale afiliate sau persoanele care o controleaza, directorii, managerii, consilierii sau reprezentantii acestor persoane nu au nicio raspundere (inclusiv pentru 

pierderi sau daune directe, indirecte sau de consecinta), care ar putea aparea în legatura cu orice utilizare a acestei Prezentari. Mai mult, nicio informatie continuta în acest document nu constituie o obligatie 

sau o reprezentare pentru S.I.F. Transilvania, managerii, directorii sau actionarii sai, întreprinderile afiliate, consilierii sau reprezentanti ai acestor persoane. Aceasta Prezentare nu se considera ca contine 

toate informatiile care pot fi necesare pentru a evalua o investitie in valorile mobiliare emise de S.I.F. Transilvania si orice destinatar al acestei Prezentari ar trebui sa se bazeze pe sfaturi juridice, contabile sau 

orice alte sfaturi profesionale relevante proprii. 

  

Aceasta Prezentare a fost pregatita numai în scop informativ si nu constituie si nu face parte din, si nu trebuie interpretata ca o oferta de cumparare sau de vânzare, nici ca o solicitare a unei oferte de a 

cumpara sau de a vinde, subscrie sau de a achizitiona orice valori mobiliare sau instrumente financiare si nicio invitatie de a participa la orice asociere comerciala. Aceasta Prezentare nu constituie o oferta si 

nici o obligatie sau invitatie de a cumpara, subscrie sau achizitiona in alt mod orice valori mobiliare în orice jurisdictie si nicio declaratie continuta în acest document nu poate servi drept baza pentru niciun fel 

de intelegere, angajament sau decizie de investitii, si nu poate fi invocata în legatura cu niciun fel de intelegere, angajament sau decizie de investitii. 

 

Nicio valoare mobiliara a S.I.F. Transilvania nu a fost sau nu va fi înregistrata în conformitate cu Legea Valorilor Mobiliare a SUA din 1933, astfel cum a fost modificata ( "Legea Valorilor Mobiliare"), iar valorile 

mobiliare ale S.I.F. Transilvania nu pot fi oferite sau vândute în Statele Unite în lipsa înregistrarii sau a unei scutiri aplicabile de la cerintele de înregistrare ale Legii Valorilor Mobiliare. Aceasta Prezentare nu 

poate fi distribuita, directionata catre sau vizualizata de nicio persoana din Statele Unite sau transmisa persoanelor din SUA (în sensul Regulamentului S , in baza Legii Valorilor Mobiliare a SUA din 1933, 

astfel cum a fost modificata („Legea Valorilor Mobiliare a SUA”)). 

 

Aceasta Prezentare nu este o reclama si nu contine un prospect in sensul Directivei EU 2003/71/EC sau altfel. Nicio parte a acestei prezentări si nici distribuția sa nu vor constitui baza si nu vor putea fi 

invocate in legatura cu niciun fel de contract, angajament sau decizie de investitii.  

 

 Acest material este destinat exclusiv beneficiarului; reproducerea, copierea sau restransmiterea acestuia sunt strict interzise. 
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