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PUNCTUL 3 AL ORDINII DE ZI AGEA 

Aprobarea modificării Actului constitutiv al societății 

 

Articolul 14 din Actul constitutiv al SIF Banat-Crișana reglementează o serie de incompatibilități 

cu privire la exercitarea funcției de membru al Consiliului de administrație și a altor funcții de 

conducere din cadrul Societății.  

 

Cazurile de incompatibilitate reglementate în prezent de actul constitutiv au avut ca sursă 

normativă o serie de reglementări aplicabile entităților reglementate de tipul AOPC/societăți de 

investiții financiare, care au suferit de-a lungul timpului mai multe modificări, preluate și adaptate 

și în cadrul prevederilor statutare ale societății.    

 

În data de 9 martie 2018 Autoritatea de Supraveghere Financiară a comunicat către SIF Banat-

Crișana Autorizația nr. 78/09.03.2018 prin care SIF Banat-Crișana a fost autorizată în calitate de 

Administrator de Fonduri de Investiții Alternative (AFIA), astfel că, în prezent, societății îi este 

aplicabilă legislația specială în materia AFIA. 

 

Prevederile legale aplicabile AFIA reglementează la rândul lor situații în care persoanele care 

ocupă funcții de conducere (administratori/directori) sunt considerate a fi incompatibile cu 

aceste funcții. Comparativ, prevederile actuale ale Actului constitutiv al SIF Banat-Crișana apar ca 

fiind similare, dar nu identice cu cele reglementate de prevederile legale în materia AFIA. Astfel, 

la o interpretare comparativă a acestor prevederi, s-ar putea considera că prevederile actului 

constitutiv al SIF Banat-Crișana conține prevederi mai restrictive față de legislația AFIA, aplicabilă 

Societății.  

 

Ca atare, modificarea actului constitutiv al SIF Banat-Crișana supusă aprobării adunării generale 

extraordinare are ca scop corelarea prevederilor actului constitutiv cu prevederile 

Regulamentului ASF nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, în 

vederea eliminării diferenței de tratament și de interpretare între prevederile statutare și 

prevederile legale, astfel încât situațiile de incompatibilitate reglementate statutar să nu fie mai 

restrictive decât situațiile de incompatibilitate reglementate legal.  

 

Forma actuală a art. 14 din Actul Constitutiv are următorul conținut:  

 

„Art.14 Incompatibilități. 

(1) Persoanele alese în Consiliul de Administrație trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de Legea 

31/1990 republicată și de legislația pieței de capital și să nu fie membri în alt Consiliu de Administrație, 

consiliu de supraveghere sau directorat  al unei alte societăți de investiții sau societăți de administrare 

a investițiilor (SAI), să nu fie angajat sau să aibă orice fel de relație contractuală cu o astfel de entitate;  

(2) Nu pot îndeplini funcții de conducere în societate : membrii Consiliului de administrație al unui 

depozitar, ai conducerii sale executive, deținătorii a 5% sau mai mult din capitalul social al acelui 

depozitar, inclusiv persoanele implicate; 

(3) Nu pot deține funcții de conducere în societate: membrii Consiliului de administrație a unei societăți 

de servicii de investiții financiare, ai conducerii sale executive, deținătorii a 5% sau mai mult din 

acțiunile unei societăți de servicii de investiții financiare inclusiv persoanele implicate.” 
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Forma supusă spre aprobare adunării generale extraordinare a acționarilor este următoarea: 

 

„Art. 14 Incompatibilități. 

(1) Persoanele alese în Consiliul de Administrație trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de Legea 

31/1990 republicată și de legislația pieței de capital și să nu fie membri în consiliul de 

administrație/consiliul de supraveghere sau directori/membri ai directoratului ai/al unei alte 

A.F.I.A./societăți de administrare a investițiilor/societăți de investiții sau ai/al unei instituții de credit 

care îndeplinește funcția de depozitar pentru SIF Banat-Crișana, nu trebuie să fie membri în consiliul 

de administrație/consiliul de supraveghere al unei S.S.I.F. cu care SIF Banat-Crișana a încheiat contract 

de intermediere financiară și nu trebuie să fie angajați sau să aibă orice fel de relație contractuală cu 

o altă S.A.I. ori cu o societate de investiții, cu excepția altor entități care aparțin aceluiași grup; 

(2) Persoanele numite în funcția de director precum și persoanele care îi înlocuiesc pe aceștia nu 

trebuie să fie membri în consiliul de administrație/consiliul de supraveghere sau directori/membri ai 

directoratului ai/al unui alt A.F.I.A. sau ai/al instituții de credit care îndeplinește funcția de depozitar 

pentru SIF Banat-Crișana, nu trebuie să fie membri în consiliul de administrație/consiliul de 

supraveghere, directori sau membri ai directoratului unei societăți de servicii de investiții financiare 

(S.S.I.F.) cu care SIF Banat-Crișana a încheiat contract de intermediere și nu trebuie să fie angajați sau 

să aibă orice fel de relație contractuală cu un alt A.F.I.A., cu excepția altor entități care aparțin aceluiași 

grup.” 

 


