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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 2.038.361 acțiuni proprii. 

 

Considerente referitoare la anularea acțiunilor răscumpărate și reducerea 

corespunzătoare a capitalului social. 

(1) Prin Hotărârea din data de 26 aprilie 2018 Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor 

(AGEA) SIF Banat-Crișana a aprobat derularea unui program de răscumpărare a acțiunilor proprii, 

în conformitate cu legislația aplicabilă, pentru un număr de cel mult  17.460.724 de acțiuni în 

vederea reducerii capitalului social, prin anularea acestora (Programul I). De asemenea, în cadrul 

aceleiași ședințe a AGEA din data de 26 aprilie 2018, a fost aprobată derularea unui program de 

răscumpărare a acțiunilor proprii, în conformitate cu legislația aplicabilă, pentru un număr de cel 

mult 1.400.000 de acțiuni în vederea distribuirea cu titlu gratuit către membrii conducerii 

Societății (administratori, directori), în scopul fidelizării acestora, precum și al recompensării 

pentru activitatea desfășurată în cadrul Societății (Programul II).    

AGEA din 26 aprilie 2018 a mai aprobat utilizarea acțiunilor achiziționate în cadrul Programului II 

de răscumpărare a acțiunilor proprii în vederea distribuirii cu titlu gratuit către membrii 

conducerii Societății (administratori, directori), în cadrul unui Plan de tip „Stock Option Plan”, cu 

respectarea legislației în vigoare, CA fiind împuternicit să adopte toate măsurile necesare și să 

îndeplinească toate formalitățile cerute pentru aprobarea și implementarea Planului de tip 

„Stock Option Plan”.    

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

4.318.361 de acțiuni, în conformitate cu hotărârile AGEA, prin operațiuni de piață permise potrivit 

legii.  

Astfel, În data de 28.09.2018, SIF Banat-Crișana a informat acționarii cu privire la demararea 

începând cu data de 2 octombrie 2018 a programului de răscumpărare acțiuni proprii în cadrul 

Programului II, prin tranzacții zilnice în piață, în conformitate cu hotărârea AGEA nr. 2 art. 2 din 

26.04.2018 (publicată în MO partea a IV-a nr. 1893/17.05.2018). Societatea a desemnat SSIF Swiss 

Capital SA în vederea furnizării de servicii de intermediere.  

 

Derularea programului de răscumpărare a respectat condițiile derogatorii prevăzute în legislația 

privind abuzul de piață care permite efectuarea de tranzacții în perioadele închise ale emitentului 

(art. 5 alin. (1) din Regulamentul UE nr. 596/2014 și art. 4 alin. (2) din Regulamentul delegat UE 

nr. 1052/2016).  

 

În perioada 2 – 26 octombrie 2018, au fost răscumpărate prin tranzacții directe în piață un număr 

de 89.656 acțiuni, prețul mediu fiind de 2,4927 lei/acțiune. În data de 25.10.2018 SIF Banat-

Crișana a informat acționarii că, începând cu data de 29 octombrie 2018, a fost suspendată 

execuția programului. 

În anul 2019, pentru finalizarea celor două programe de răscumpărare de acțiuni SIF Banat-

Crișana a derulat o Ofertă Publică de Cumpărare de acțiuni prin intermediul SWISS CAPITAL.  

 

Oferta publică  de cumpărare a fost aprobată de Autoritatea de Supraveghere Financiară prin 

Decizia 1263/16.10.2019 și a vizat răscumpărarea unui număr de 18.771.068 acțiuni SIF Banat 
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Crișana SA la un preț de 2,50 lei / acțiune. Oferta s-a desfășurat în perioada 22.10.2019-

04.11.2019. 

 

În cadrul ofertei au fost cumpărate un număr de 4.228.705 acțiuni reprezentând 0,8172% din 

capitalul social al SIF Banat Crișana. (Notificare cu privire la rezultatele ofertei publice de cumpărare 

de acțiuni emise de SIF Banat Crișana din 12.11.2019). 

După finalizarea ofertei publice de cumpărare de acțiuni au fost puse în practică de către 

Consiliul de administrație al SIF Banat Crișana prevederile „Planului de plată pe bază de acțiuni” 

(„Stock Option Plan”), prin care au fost oferite către administratorii și directorii Societății un 

număr de 1.400.000 de acțiuni SIF1.  

(2) Prin Raportul Curent din data de 21.05.2018, SIF Banat-Crișana a informat acționarii cu privire 

la aprobarea „Planului de plată pe bază de acțiuni” (”Stock Option Plan”), prin care au fost oferite 

către administratorii și directorii Societății un număr de 1.400.000 de acțiuni SIF1, în conformitate 

cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 26 aprilie 2018. 

Societatea a publicat Documentul de informare cu privire la oferirea sau alocarea de acțiuni către 

membrii structurii de conducere a SIF Banat-Crișana, întocmit conform Anexei nr. 21 la 

Regulamentul CNVM nr. 1/2006 și Anexei nr. 4 la Regulamentul nr. 5/2018, actualizat cu 

amendamentele aprobate prin hotărârea Consiliului de administrație din data de 22.04.2019, 

care a făcut obiectul raportului curent din data de 25.04.2019. 

Prin Raportul curent din data de 10 decembrie 2019, Societatea a informat că toate persoanele 

beneficiare ale „Planului de plată pe bază de acțiuni” (”Stock Option Plan”) și-au exercitat dreptul 

de a primi acțiunile oferite, iar la data de 10 decembrie 2019, SIF Banat-Crișana a transferat către 

membrii structurii de conducere un număr de 1.400.000 acțiuni SIF1, reprezentând 0,2706% din 

capitalul social. 

În urma finalizării programului de Stock Option Plan, Societatea mai deține în proprietate un 

număr de 2.918.361 acțiuni proprii. 

(3). Prin Hotărărârea AGEA din data de 22 aprilie 2019 a fost aprobată derularea unui program 

de răscumpărare a acţiunilor proprii de către Societate pentru un număr de maxim 880.000 de 

acțiuni  în scopul fidelizării acestora, precum şi al recompensării pentru activitatea desfăşurată 

în cadrul Societăţii, conform criteriilor de performanţă ce urmează a fi stabilite de Consiliul de 

Administraţie și utilizarea acțiunilor achiziționate în cadrul Programului II de răscumpărare a 

acțiunilor proprii în vederea distribuirii cu titlu gratuit către membrii conducerii Societăţii 

(administratori, directori), în cadrul unui Plan de tip „Stock Option Plan”, cu respectarea legislației 

în vigoare. 

Adunarea generală extraordinată a acționarilor convocată pentru data de 27/28 aprilie 2020 are 

pe ordinea de zi, la punctul 2, un punct prinvind aprobarea utilizării unui număr de 880.000 de 

acțiuni, aflate în proprietatea Societății și răscumpărate în temeiul Hotărârii AGEA din 26 aprilie 

2018, pentru distribuirea cu titlu gratuit către membrii conducerii Societății (administratori, 

directori), în cadrul Planului de tip „Stock Option Plan”, aprobat prin Hotărârea AGEA din data de 

22 aprilie 2019. Consiliul de Administrație al societății este împuternicit să adopte toate măsurile 

necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute pentru aprobarea și implementarea 

Planului de tip „Stock Option Plan”. 

(4) Având în vedere cele prezentate mai sus, consiliul de administrație spune adunării generale 

extraordinare a acționarilor aprobarea reducerii 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 

51.746.072,4 lei, la 51.542.236,3 lei ca urmare a anulării unui număr de 2.038.361acțiuni proprii 

dobândite de către societate, în cadrul programelor de răscumpărare a acțiunilor proprii.  

Ulterior reducerii, capitalul social al Societății de Investiții Financiare Banat-Crișana SA va avea 
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valoarea de 51.542.236,3 lei, fiind împărțit în 515.422.363 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 

51.542.236,3 lei și este divizat în 515.422.363 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 51.746.072,4 lei, la 51.542.236,3 lei ca 
urmare a anulării unui număr de 2.038.361acțiuni proprii dobândite de către societate, în cadrul 
programelor de răscumpărare a acțiunilor proprii. Ulterior reducerii, capitalul social al Societății 
de Investiții Financiare Banat-Crișana SA va avea valoarea de 51.542.236,3 lei, fiind împărțit în 
515.422.363 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 51.542.236,3 lei și este divizat în 515.422.363 acțiuni 
de câte 0,10 lei, repartizat pe acționari așa cum rezultă din evidențele înscrise în registrul 
acționarilor.”  
 


