POLITICA DE RESPONSABILITATE SOCIALĂ

Prezentarea companiei
Transillvania Investments Alliance este Administrator de Fonduri de Investiții Alternative (A.F.I.A.) și
Fond de Investiții Alternative destinat investitorilor de retail (F.I.A.I.R), de tip închis, diversificat,
înființat ca societate de investiții, autoadministrat, autorizați de către A.S.F.
Societatea administrează un portofoliu investițional care are o expunere predominantă pe piața de
capital din România, în principal pe acțiuni listate ale companiilor din supersectoarele bănci, turism și
recreere, real-estate și energie. De asemenea, societatea investește ȋn titluri de participare ale
organismelor de plasament colectiv în valori mobilare, ale fondurilor de investiţii alternative, ȋn valori
mobiliare necotate şi instrumente ale pieţei monetare.
Transilvania Investments Alliance este administrată în sistem dualist de către un Directorat care îşi
desfăşoară activitatea sub controlul Consiliului de Supraveghere.
Acţiunile emise de societate sunt tranzacţionate la B.V.B., pe segmentul Principal, în categoria
Premium, sub simbolul TRANSI. Acțiunile TRANSI sunt deținute de persoane fizice și juridice, atât
rezidente cât și nerezidente.

Politica de responsabilitate socială
Politica de responsabilitate socială a Transilvania Investments Alliance se bazează pe principiul
coerenței între programele sociale, atitudinea în afaceri, cea față de acționari și angajați precum și
față de mediul înconjurator, în contextul asigurării dezvoltării sustenabile atât a companiei, cât și a
comunității în care aceasta își desfășoară activitatea.
Societatea se angajează să se asigure că orice activitate pe care o desfășoară este condusă într-un mod
etic, în baza celor mai bune practici în materie de guvernanță corporativă.
Coordonatele privind practica responsabilităţii sociale la nivelul Transilvania Investments Alliance
vizează în principal următoarele:

1. Responsabilitatea socială față de afacere și atitudinea în afaceri
Responsabilitatea socială față de activitatea desfășurată se manifestă, în principal, prin următoarele:
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Societate administrată în sistem dualist

•

susţinerea prin programele investiţionale promovate prin societăţile din portofoliu a
parteneriatelor cu comunităţile locale şi de afaceri (parteneriate public – privat);

•

susţinerea economiei prin promovarea de programe investitionale durabile prin societăţile
din portofoliu (de exemplu, în domeniul turismului), prin derularea de oferte publice şi
utilizarea facilităţilor de finanţare oferite prin mecanismele şi instituţiile pieţei de capital;

•

susţinerea societăţilor din portofoliu, din punct de vedere investiţional, care, pe această bază,
creează locuri de muncă.

În ceea ce privește atitudinea în afaceri, conducerea societății şi salariaţii respectă regulile de etică și
conduită adoptate de către societate. Aceștia își desfășoară activitatea în mod responsabil și onest, în
spiritul respectării demnității și a prestigiului profesiunii, neputându-se angaja în practici care ar putea
dăuna imaginii și intereselor societății și ale acționarilor. Societatea își păstrează în activitatea sa
independența față de orice influențe politice și nu se angajează în folosirea numelui societății pentru
promovarea unor interese politice.

2. Responsabilitatea socială față de acționari
Misiunea Transilvania Investments constă în creșterea valorii activelor administrate prin toată gama
de instrumente de diversificare, ȋn acord cu legislația aplicabilă sferei piețelor de capital și
implementarea unei politici echilibrate de remunerare a propriilor acționari.
Obiectivul investiţional al companiei îl reprezintă maximizarea randamentelor agregate obținute de
acționarii actuali și potențiali prin investițiile realizate de companie, în conformitate cu legislația și
reglementările proprii în vigoare. În acest sens, Transilvania Investments urmărește permanent
creșterea semnificativă a calității portofoliului de active administrat și implicit valoarea de piață a
acestuia.
Strategia Societății de remunerare a propriilor acționari se axează pe implementarea unei politici
echilibrate de remunerare ce vizează atât remunerare directă (câștig din dividend), cât și remunerarea
indirectă (câștig de capital facilitat de reducerea discountului de tranzacționare).
Transilvania Investments Alliance pune accent deosebit pe protecția intereselor și drepturilor
investitorilor, iar în cazul în care sunt reclamate încălcări ale acestora, societatea se angajează să
depună toate diligențele pentru soluționarea reclamațiilor în mod rapid și eficient, iar investitorii să fie
tratați într-o manieră profesionistă, corectă și nediscriminatorie.
Deasemenea, societatea își îndeplinește obligațiile de transparență și informare a acționarilor și
investitorilor prin publicarea de raporate curente și periodice privind activitatea societății pe websiteul Bursei de Valori București www.bvb.ro și pe cel al companiei www.transilvaniainvestments.ro.

3. Responsabilitatea socială față de angajați
Cea mai importanta resursă a Transilvania Investments Alliance o reprezintă salariații, realizarea
obiectivelor companiei fiind o expresie a angajamentului, pregătirii și profesionalismului acestora.
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Responsabilitatea companiei față de angajați se manifestă prin asigurarea unui mediu de muncă
adecvat, oferirea de oportunități de dezvoltare profesională și personală, realizarea unui dialog
permanent cu aceștia în scopul îmbunătățirii proceselor și creșterii performanțelor organizației.
Angajamentele asumate de Transilvania Investments Alliance în acest sens vizează:
• asigurarea participării tuturor salariaților la programe de formare și dezvoltare profesională;
• încurajarea activităților inovative și de creștere a competitivității prin lucru în echipe
interdepartamentale;
• promovarea managementului prin proiecte și a managementului bazat pe performanță;
• respectarea demnității umane a fiecărui salariat, precum și a tuturor drepturilor ce decurg din
această calitate;
• evitarea utilizarii muncii forțate, a muncii copiilor, precum și protejarea maternității la locul de
muncă;
• crearea unui climat de muncă pozitiv, dinamic, deschis, bazat pe colaborare și dialog, în care
salariații să își poată valorifica experiența și potențialul, să se dezvolte și să evolueze
profesional;
• asigurarea aplicării cu rigurozitate a prevederilor legislațive, astfel încât relațiile de muncă să
se deruleze corect și echitabil, să functioneze după principiul egalității de tratament și de
șanse, fără vreo discriminare de orice fel;
• implementarea unei politici consistente privind sănătatea și securitatea la locul de muncă,
astfel încât să se creeze un mediu de muncă sigur, sănătos și curat, fără pericole de accidentare
sau îmbolnăvire profesională;

4. Responsabilitatea față de mediul înconjurator
Coordonatele politicii de responsabilitate socială față de mediu a Transilvania Investments Alliance
sunt următoarele: utilizarea eficientă a resurselor, reducerea deșeurilor și a poluării, sortarea și
reciclarea deșeurilor, utilizarea resurselor regenerabile și naturale, economisirea apei și a energiei
electrice, utilizarea de tehnologii nepoluante, asigurarea eficienței termice a clădirilor și aplicarea
standardelor de mediu.

5. Responsabilitatea față de comunitate
Promovând principiile unei companii responsabile față de comunitate, Transilvania Investments
Alliance se implică în viața acesteia prin acțiuni de sponsorizare și mecenat, prin acordarea de ajutoare
financiare umanitare, precum si prin participarea, ca partener, în diverse programe sociale derulate la
nivelul comunității.
Domeniile prioritare în care societatea a ales să se implice sunt următoarele: educație, sănătate și
asistență socială, sport, cultură, mediu și acțiuni umanitare.
Entitățile interesate în obținerea de sponsorizări de la Transilvania Investments Alliance trebuie să
îndeplinească condițiile prevăzute de legea sponsorizării și să depună o solicitare în acest sens, însoțită
de următoarele documente: statut și act constitutiv al asociației/fundației, certificat de înscriere în
registrul special a persoanei juridice fără scop patrimonial, hotărâre judecătorească de înființare a
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asociației/fundației, certificat de înregistrare fiscală, confirmare cont bancar deschis pe numele
asociației/fundației, decizie ANAF privind înscrierea în registrul entităților/unităților de cult pentru care
se acordă deduceri fiscale. Compania poate solicita documente suplimentare, de la caz la caz.
Informații detaliate privind repsonsabilitatea socială la nivelul Transilvania Investments Alliance se
regăsesc în Rapoartele anuale de sustenabilitate, care sunt disponibile pe site-ul societății
www.transilvaniainvestments.ro.
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