APROBATĂ în ședința Consiliului de Administrație
din 22.09.2017

POLITICA DE PREVIZIUNI

Politica de previziuni a fost întocmită în cadrul procesului de conformare
voluntară la Codul de Guvernanță Corporativă al Bursei de Valori București
aplicabil din 04 ianuarie 2016.
Analizele contextului economic, a tendințelor la nivel mondial, regional și
național generează suportul informațional pentru previziuni ce sunt prezentate ca
ipoteze elaborate pe baza unor date publice avand deci un grad semnificativ de
incertitudine, evoluțiile viitoare putând diferi de anticipările prezentate inițial.
Politica de previziuni vizează un orizont de timp de un an. Modificările
semnificative ale ipotezelor inițiale ce au stat la baza previziunilor și estimărilor
utilizate vor conduce la ajustări ale acestora în cadrul intervalului de un an fără ca
aceasta să conduca la schimbarea obiectivelor sau bugetelor aprobate de către
Adunarea Generală a Acționarilor.
Previziunile financiare se referă cel puțin la considerații macroeconomice
interne și internaționale, indicatori și indici considerați relevanți care includ, fără
a se limita la:
-prognoze/previziuni privind principalii indicatori macroeconomici;
-prognoze/previziuni privind sectoare de activitate relevante pentru portofoliul
administrat și programele investiționale propuse;
-previziuni/estimări în legătură cu instrumentele financiare aflate în portofoliu;
-previziuni ale nivelului și evoluției unor indicatori financiari cum sunt: cursul de
schimb valutar, ratele dobânzilor, indicatori bursieri relevanți;
-modificări ale cadrului legislativ care induc o stare de incertitudine,
impredictibilitate și instabilitate la nivelul mediului de afaceri;
-riscuri legate de instabilitatea geopolitică, schimbări la nivelul clasei politice care
afecteaza mediul de afaceri(monetar, economic, fiscal, juridic);
-estmări ale veniturilor potențiale
financiare(dividende, dobânzi, etc.);
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-estimări privind venituri potențiale din tranzacționarea valorilor mobiliare;
-estimări ale cheltuielilor operaționale și obligațiilor financiare determinate de
activitatea previzionată a se desfășura.
S.I.F. Oltenia S.A. prezintă previziunile ce stau la baza fundamentării
direcțiilor sale de acțiune sub forma unor informări ce sunt făcute public în mod
nediscriminatoriu către toți acționarii societății, în cadrul rapoartelor periodice
(raport anual) și în materialele informative ce stau la baza strategiei activității și
Bugetului de Venituri și Cheltuieli supuse anual aprobării de către Adunarea
Generală a Acționarilor.
Strategia și Bugetul de Venituri și Cheltuieli sunt publicate în fiecare an fiind
disponibile pe pagina de internet a societății, în secțiunea Informații pentru
investitori/Adunarea Generală a Acționarilor.
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