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ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ pentru persoane fizice 
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) din 20/21.04.2017 

 

 

Subsemnatul,  … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … , având codul numeric personal - 

CNP (sau numărul de înregistrare echivalent în registrul acționarilor - pentru acționarii nerezidenți) 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| deținător a  … … … … … … … … … … … …acțiuni emise de Societatea de Investiții 

Financiare Banat-Crișana S.A. Arad, reprezentând … … … … … % din totalul acțiunilor emise, care îmi conferă dreptul la … … 

… … … … … … voturi în AGEA, reprezentând … … … … … % din totalul drepturilor de vot, numesc prin prezenta ca reprezentant 

al meu pe …………………………………………………………………………………………………...................................................................…………………………  

(Datele de identificare ale reprezentantului desemnat - nume, prenume/denumire, CNP/CUI) 

sau pe ……………………………………………………………………………………………………………………………………….  

(Datele de identificare ale reprezentantului desemnat - nume, prenume/denumire, CNP/CUI) 

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, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele la data de  

03.04.2017 (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 unui cadru adecvat 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; 

h) stabilirea strategiei de comunicare cu părțile interesate care să respecte cerințele legale aplicabile; 

   

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

    
  SEMNĂTURA  
   (semnătura acționarului) 

 
 
NOTĂ:  Termenul limită pentru înregistrarea împuternicirii speciale la sediul central al SIF Banat-Crișana este 

data de 18 aprilie 2017, ora 10:00 a.m. 
În cazul în care împuternicirea specială urmează să fie transmisă de acționar prin poștă sau curier, 
semnătura acționarului trebuie să fie legalizată de către un notar public. Împuternicirile speciale 
legalizate în afara României vor fi și apostilate (supralegalizate). 
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DOCUMENTE CARE ÎNSOȚESC ÎMPUTERNICIREA SPECIALĂ 

□ copie certificată pentru conformitate cu originalul a actului de identitate al acționarului, care să permită 
identificarea acestuia în lista acționarilor SIF Banat-Crișana la data de referință eliberată de Depozitarul 
Central SA; copiile vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către acționar prin semnarea 
fiecărei pagini a copiilor depuse; 

□ copie certificată a actului de identitate al reprezentantului (CI/BI sau pașaport);  

□ Documentele în original reprezentând legalizarea semnăturii acționarului de către un notar public. În 
cazul in care împuternicirea specială este legalizată în afara României, aceasta trebuie sa fie și 
apostilată (supralegalizată). 

COMPLETAREA ÎMPUTERNICIRII SPECIALE 

Procedura de completare a împuternicirii speciale este disponibilă pe internet, la adresa www.sif1.ro. Împuternicirea 
specială se completează și se semnează în trei exemplare originale: unul pentru acționar, unul pentru 
reprezentant și unul pentru societate.  

TRANSMITEREA ÎMPUTERNICIRII SPECIALE 

□ în original - depusă sau transmisă prin orice formă de curierat la sediul central al societății din Arad, 
Calea Victoriei, nr. 35A, astfel încât să poată fi înregistrată la societate până la data de  18.04.2017, 
ora 10:00 a.m., în scopul verificării identității acționarilor, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot; în 
acest caz, împuternicirea specială cu instrucțiunile de vot ale acționarului se introduce într-un plic pe 
care se menționează în clar și cu majuscule: „ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ – 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, până la data de 18.04.2017, ora 10:00 a.m, 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. 
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