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BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ  

pentru persoane juridice 

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) din 20/21.04.2017 

 

Subscrisa,  … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …,  având cod unic de identificare CUI (sau 

numărul de înregistrare echivalent în registrul acționarilor - pentru acționarii nerezidenți) … … … … … … … … … … … … … …, 

prin reprezentant legal … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …,  deținătoare a … … … … … … … … … acțiuni 

emise de Societatea de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A. Arad, reprezentând … … … … … …% din totalul acțiunilor emise, 

care conferă dreptul la  … … … … … … … … … voturi în AGEA, reprezentând … … … … … % din totalul drepturilor de vot în 

AGEA care va avea loc în data de 20.04.2017, ora 12:00 (prima convocare), sau în data de 21.04.2017, ora 12:00 (a doua 

convocare), la sediul societății din Arad, Calea Victoriei 35A, exercit dreptul de vot aferent deținerilor la data de 03.04.2016 (data 

de referință), după cum urmează:  

Rezoluții supuse aprobării AGEA: Pentru Împotrivă Abţinere 

1. Se aprobă modificarea Actului constitutiv al societății, după cum urmează: 
- art. 7 alin. (13) lit. c) se modifică și va avea următorul conținut: „ c) supune spre aprobare adunării generale  

a acționarilor modificarea bugetului de venituri și cheltuieli, funcție de fluctuațiile din economie”; 
- art. 7 alin. (15) se modifică și va avea următorul conținut: „(15) Consiliul de administrație deleagă o parte din 

puterile sale directorilor, fixându-le în același timp și remunerația, în limitele generale aprobate de 
Adunarea Generală a Acționarilor. Directorii societății vor îndeplini cerințele minime privind integritatea, 
calificarea și experiența profesională prevăzute de reglementările și dispozițiile legale în vigoare 
aplicabile”. 

- se introduce în cadrul art. 7 un nou alineat, alineatul (21), care va avea următorul conținut: „(21) Consiliul 
de administrație are responsabilitatea de a asigura stabilirea și aplicarea principiilor guvernanței 
corporative în ceea ce privește, dar fără a se limita la:  

a) managementul strategic al societății și îndeplinirea obiectivelor stabilite; 
b) elaborarea planului de afaceri al societății și evaluarea poziției financiare a acesteia; 
c) asigurarea existenței unui cadru adecvat de verificare a informațiilor transmise către entitatea de 

reglementare și supraveghere, la solicitarea acesteia, privind anumite acțiuni întreprinse de societate și 
de verificare a modului în care se aplică legislația specifică în domeniul transmiterii raportărilor către 
entitatea de reglementare și supraveghere; 

d) adecvarea, eficiența și actualizarea sistemului de administrare a riscului;  
e) adecvarea, eficiența și actualizarea sistemului de control intern-conformitate, astfel încât să asigure 

independența acestuia față de structurile organizatorice operaționale și cele de suport din cadrul 
societății; 

f) respectarea cerințelor privind externalizarea/delegarea unor activități operaționale sau funcții; 
g) stabilirea și analizarea politicii de remunerare astfel încât să se asigure că toate angajamentele referitoare 

la remunerare sunt structurate corect și responsabil și că politica de remunerare permite și promovează 
o administrare eficientă a riscurilor fără a conduce la o asumare de riscuri care să depășească nivelul 
toleranței la risc al societății; 

h) stabilirea strategiei de comunicare cu părțile interesate care să respecte cerințele legale aplicabile; 
i) stabilirea criteriilor relevante de monitorizare a rezultatelor activității conducerii executive și a societății în 

ansamblu și de a evalua anual modul de aplicare a criteriilor; 
j) aprobarea apetitului și limitelor toleranței la risc ale societății, precum și procedura pentru identificarea, 

evaluarea, monitorizarea, gestionarea și raportarea riscurilor semnificative la care este sau poate fi 
expusă societatea; 

k) asigurarea elaborării și implementării unor planuri clare de acțiune pentru asigurarea continuității activității 
și pentru situațiile de urgență precum și evaluarea semestrială a acestora în vederea eliminării riscurilor 
sau minimizării acestora; 

l) asigurarea dezvoltării standardelor etice și profesionale pentru a se asigura un comportament profesional 
și responsabil la nivelul societății în vederea prevenirii apariției conflictelor de interese.” 

   

2. Se aprobă data de 12 mai 2017 ca dată de înregistrare (11 mai 2017 ca ex date) în conformitate cu 
prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 și ale 
Regulamentului CNVM nr. 1/2006. 

   

 

DATA SEMNĂRII  DENUMIRE ACȚIONAR 
 

   (se va completa denumirea în clar, cu majuscule) 

    
 NUME ȘI PRENUME REPREZENTANT LEGAL  
   (se va completa numele și prenumele în clar, cu majuscule) 

  
 

SEMNĂTURA ȘI ȘTAMPILA 
 

 
 

  
(semnătura reprezentantului legal și ștampila acționarului persoană juridică) 

NOTĂ: Termenul limită pentru înregistrarea buletinului de vot prin corespondență la sediul central al SIF Banat-Crișana este 

data de 18 aprilie 2017, ora 10:00 a.m. 
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În cazul în care buletinul de vot urmează să fie transmis de acționar prin poștă sau curier, semnătura acționarului, 

trebuie să fie legalizată pe buletinul de vot de către un notar public. Buletinele de vot legalizate  în afara României vor fi 

și apostilate (supralegalizate). 

 

DOCUMENTE CARE ÎNSOȚESC BULETINUL DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ 

□ certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau 
orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă 
din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care să permită identificarea acestora în lista 
acționarilor SIF Banat-Crișana la data de referință eliberată de Depozitarul Central SA;  

□ dovada calității de reprezentant legal pentru cazul în care registrul acționarilor la data de referință, primit 
de la Depozitarul Central, nu conține date referitoare la reprezentantul legal al acționarului; calitatea de 
reprezentant legal se dovedește cu certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus.  

    Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise 

cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGA. Dacă aceste documente sunt 

prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un 

traducător autorizat, în limba română sau engleză. 

□ în cazul entităților fără personalitate juridică, se va prezenta, în copie certificată pentru conformitate, 
documentul oficial care face dovada calității de reprezentant al persoanei juridice care administrează 
respectiva entitate fără personalitate juridică (de ex. autorizația emisă de Autoritatea de Supraveghere 
Financiară sau de o autoritate similară dintr-un alt stat). 

□ Documentele în original reprezentând legalizarea semnăturii acționarului de către un notar public - în 
toate situațiile în care buletinul de vot prin corespondență a fost expediat la Societate prin poștă sau 
curier, cu excepția situației în care a fost trimis în baza unei împuterniciri generale acordate unui 
intermediar sau avocat, conform prevederilor legale și procedurii AGA. Buletinele de vot legalizate  în 
afara României vor fi și apostilate (supralegalizate).  

 

COMPLETAREA BULETINULUI DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ 

Procedura de completare a buletinului de vot prin corespondență este disponibilă pe internet, la adresa www.sif1.ro.  

 

TRANSMITEREA BULETINULUI DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ 

□ în original, cu semnătura acționarului legalizată de un notar public – în cazul buletinului de vot 
transmis prin poștă sau orice formă de curierat la sediul central al Societății din Arad, Calea Victoriei, 
nr. 35A, în scopul verificării identității acționarilor, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot; buletinul de 
vot prin corespondență se introduce într-un plic pe care se menționează în clar și cu majuscule: 
„BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ – NUME, PRENUME/DENUMIRE ACȚIONAR, 
CNP/CUI”; acest plic, împreună cu restul documentelor însoțitoare se expediază la Societate într-un 
plic pe care se menționează în clar și cu majuscule „PENTRU AGA”;  

□ prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind 
semnătura electronică la adresa aga@sif1.ro, în scopul verificării identității acționarilor, sub sancțiunea 
pierderii dreptului de vot.   

Notă: Conform prevederilor Legii 455/2001 semnătura electronică extinsă reprezintă acea semnătură 
electronică care îndeplinește cumulativ următoarele condiții: (i) este legată în mod unic de semnatar; (ii) 
asigură identificarea semnatarului; (iii) este creată prin mijloace controlate exclusiv de semnatar; (iv) 
este legată de datele în formă electronică, la care se raportează în așa fel încât orice modificare 
ulterioară a acestora este identificabilă. 

 
 

http://www.sif1.ro/

