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PUNCTUL 1 AL ORDINII DE ZI AGEA 

Aprobarea reducerii capitalului social al SIF Banat-Crișana ca 

urmare a anulării unui număr de 28.849.268 acțiuni proprii. 

Prin Hotărârea nr. 1/25.04.2016 Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor SIF Banat-

Crișana a aprobat derularea unui program de răscumpărare a acțiunilor proprii, în conformitate 

cu legislația aplicabilă, pentru un număr de cel mult 30.849.268 acțiuni, din care maximum 

28.849.268 acțiuni în vederea reducerii capitalului social, prin anularea acestora, iar maximum 

2.000.000 acțiuni pentru a fi distribuite cu titlu gratuit către angajați și membri ai conducerii 

Societății; 

În cadrul derulării programului de răscumpărare, Societatea a achiziționat un număr de 

30.849.268 de acțiuni, în conformitate cu hotărârea AGEA, prin operațiuni de piață permise 

potrivit legii. Pentru implementarea Programului, Consiliul de Administrație a fost împuternicit 

să adopte toate măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute de lege pentru 

ducerea la îndeplinire a hotărârilor AGEA. 

Având în vedere scopul principal pentru care au fost achiziționate acțiunile în cadrul programului 

de răscumpărare, consiliul de administrație al SIF Banat-Crișana propune adunării generale 

extraordinare a acționarilor reducerea capitalului social, în condițiile mai jos precizate. 

Aprobarea reducerii capitalului social al Societății de Investiții Financiare Banat-Crișana SA de la 

54.884.926,80 lei la 52.000.000 lei, ca urmare a anulării unui număr de 28.849.268 acțiuni proprii 

dobândite de către societate în cadrul programului de răscumpărare, în vederea anulării lor.  

Ulterior reducerii, capitalul social al Societății de Investiții Financiare Banat-Crișana SA va avea 

valoarea de 52.000.000 lei, fiind împărțit în 520.000.000 de acțiuni cu o valoare de 0,10 

lei/acțiune.  

Aprobarea modificării articolului 3 alineatul (1) din Actul Constitutiv, care se modifică ca urmare 

a reducerii capitalului social și va avea următorul conținut: 

„Capitalul social al societății are valoarea de 52.000.000 lei și este divizat în 520.000.000 acțiuni de 

câte 0,10 lei, repartizat pe acționari așa cum rezultă din evidențele  înscrise în registrul acționarilor.” 

Operațiunea de reducere a capitalului social are loc în conformitate cu prevederile art. 207 alin. 

(1) lit. c) din Legea nr. 31/1990 a societăților, potrivit căruia capitalul social poate fi redus prin 

dobândirea propriilor acțiuni, urmată de anularea lor.  

REZOLUȚIA SUPUSĂ APROBĂRII AGEA la punctul 1 al ordinii de zi – propusă de Consiliul de Administrație 

Se aprobă reducerea capitalului social al Societății de Investiții Financiare Banat-Crișana SA, 

în temeiul art. 207 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990, de la 54.884.926,80 lei la 52.000.000 

lei, ca urmare a anulării unui număr de 28.849.268 acțiuni proprii dobândite de către 

societate, în cadrul programului de răscumpărare. Ulterior reducerii, capitalul social al 

Societății de Investiții Financiare Banat-Crișana SA va avea valoarea de 52.000.000 lei, fiind 

împărțit în 520.000.000 de acțiuni cu o valoare de 0,10 lei/acțiune. Articolul 3 aliniatul (1) din 

Actul Constitutiv se modifică ca urmare a reducerii capitalului social și va avea următorul 

conținut: 

„Capitalul social al societății are valoarea de 52.000.000 lei și este divizat în  520.000.000 acțiuni 

de câte 0,10 lei, repartizat pe acționari așa cum rezultă din evidențele  înscrise în registrul 

acționarilor.” 


