
 

 

 

 

 

 

SIF BANAT-CRIȘANA 

Adunarea Generală a Acționarilor din 20 (21) iunie 2019 

PUBLICITATEA CONVOCĂRII 

Consiliul de Administrație al Societății de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A. („SIF Banat-Crișana” sau 

„Societatea”) a convocat adunarea generală ordinară a acționarilor (AGOA) pentru data de 20 iunie 2019, ora 

10:00 și adunarea generală extraordinară a acționarilor (AGEA), pentru data de 20 iunie 2019, ora 12:00, la 

sediul societății din Arad, Calea Victoriei nr. 35A. Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de validitate la prima 

convocare, se convoacă pentru a doua oară adunarea generală ordinară a acționarilor (AGOA) pentru data 

de 21 iunie 2019, ora 10:00 și adunarea generală extraordinară a acționarilor (AGEA), pentru data de 21 iunie 

2019, ora 12:00, cu aceeași ordine de zi și în același loc. 

SIF Banat-Crișana a îndeplinit condițiile legale privind publicitatea convocării adunării generale ordinare a 

acționarilor și adunării generale extraordinare a acționarilor, Convocatorul fiind: 

• comunicat în 15 mai 2019 către Autoritatea de Supraveghere Financiară („ASF”) – Sectorul 

Instrumentelor și Investițiilor Financiare și Bursa de Valori București;  

• publicat în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 2036 din 15 mai 2019;  

• publicat în cotidianul național Ziarul Financiar nr. 5166 din 16 mai 2019 și în cotidianul local JURNAL 

ARĂDEAN nr. 8320 din 16 mai 2019; 

• publicat în 15 mai 2019 pe pagina de Internet a SIF Banat-Crișana, (www.sif1.ro) și pe pagina de 

internet a Bursei de Valori București. 

Ordinea de zi completată a fost: 

• comunicată în 3 iunie 2019 către Autoritatea de Supraveghere Financiară („ASF”) – Sectorul 

Instrumentelor și Investițiilor Financiare și Bursa de Valori București;  

• publicată în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 2341 din 5 iunie 2019;  

• publicată în cotidianul național Ziarul Financiar nr. 5180 din 5 iunie 2019 și în cotidianul local JURNAL 

ARĂDEAN nr. 8334 din 5 iunie 2019; 

• publicată în 3 iunie 2019 pe pagina de Internet a SIF Banat-Crișana, (www.sif1.ro) și pe pagina de 

internet a Bursei de Valori București. 

 

 


