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PUNCTUL 3 AL ORDINII DE ZI AGEA 

Aprobarea modificării Actului constitutiv al societății 

 

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1035/24 decembrie 2019 a fost publicată Legea nr. 

243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și 

completarea unor acte normative, care a intrat în vigoare cu începere din data de 24 ianuarie 

2020. 

Având în vedere prevederile exprese ale art. 79 alin. (2) din Legea nr. 243/2019 și consecințele 

juridice reglementate de acest articol, Societatea este obligată să își adapteze actul constitutiv la 

prevederile Legii nr. 243/2019, în termenul prevăzut la art.79 alin. (1), adică în maxim 6 luni de la 

data intrării în vigoare a Legii nr. 243/2019. 

Totodată, prin art. 81 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 243/2019 sunt abrogate prevederile art. 286^1 

din Legea nr. 297/2004 care reglementează pragul de deținere de maxim 5% din capitalul social 

al unei societăți de investiții financiare. 

Articolul 3, alineatele (3), (4), (5) și (6)  din Actul constitutiv al SIF Banat-Crișana reglementează 

limita de deținere de maxim 5% din capitalul social al societății, în conformitate cu prevederile 

art. 286^1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.  

Punctul propus pe ordinea de zi referitor la modificarea actului constitutiv al societății este 

justificat de necesitatea de a respecta cerințele imperative impuse prin dispozițiile Legii nr. 

243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și 

completarea unor acte normative. 

Ca urmare, în opinia Consiliului de administrație al Societății, trebuie eliminate din Actul 

constitutiv prevederile art. 3 alineatele (3), (4), (5) și (6), deoarece acestea conțin prevederi 

preluate din art. 286^1 din Legea nr. 297/2004 referitoare la interdicția de a deține mai mult de 

5% din capitalul social al societăților de investiții financiare, prevederi care vor deveni contrare 

noilor prevederi legale, odată cu expirarea termenului de 6 luni prevăzut la art. 81 alin. (3) din 

Legea nr. 243/2019.  

Modificarea actului constitutiv al SIF Banat-Crișana supusă aprobării adunării generale 

extraordinare are ca scop corelarea prevederilor actului constitutiv cu prevederile imperative ale 

Legii nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea 

și completarea unor acte normative.   

Modificarea a art. 3 din Actul constitutiv va produce efecte începând cu 24 iulie 2020, data 

abrogării art. 286^1 din Legea nr. 297/2004, conform art. 81 alin. (3) din Legea nr. 243/2019, adică 

la împlinirea  termenului de 6 luni de la intrarea în vigoare a Legii nr. 243/2019 privind 

reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte 

normative. 

Forma actuală a art. 3 din Actul Constitutiv are următorul conținut:  

„Art.3 Capital social și acțiuni. 

(1) Capitalul social al societății are valoarea de 51.746.072,4 lei și este divizat în 517.460.724 acțiuni 

de câte 0,10 lei, repartizat pe acționari așa cum rezultă din evidențele înscrise în registrul acționarilor. 

(2)Acțiunile societății sunt nominative, de valori egale, emise în formă dematerializată și acordă 

drepturi egale titularilor lor. Valoarea nominală a unei acțiuni este de 0,10 lei. Acțiunile sunt 
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indivizibile, iar societatea recunoaște un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând 

dintr-o acțiune. 

(3)Orice persoană poate dobândi cu orice titlu sau poate deține, singură ori împreună cu persoanele 

cu care acționează în mod concertat, acțiuni emise de către societățile de investiții financiare rezultate 

din transformarea fondurilor proprietății private, dar nu mai mult de 5% din capitalul social al 

societăților de investiții financiare; 

(4)Exercițiul dreptului de vot este suspendat pentru acțiunile deținute de acționarii care depășesc 

limitele prevăzute la alineatul (3); 

(5)Persoanele menționate la alineatul (3) au obligația ca la atingerea pragului de 5% să informeze în 

maximum 3 zile lucrătoare societatea de investiții financiare, ASF și piața reglementată pe care sunt 

tranzacţionate respectivele acțiuni; 

(6)În termen de 3 luni de la data depăşirii limitei de 5% din capitalul social al societăților de investiții 

finaciare, acționarii aflaţi în această situaţie sunt obligaţi să vândă acțiunile care depășesc limita de 

deţinere.” 

După eliminarea alineatelor (3), (4), (5) și (6), art. 3 din Actul constitutiv va avea următoarea formă, 

care este supusă acum spre aprobare adunării generale extraordinare a acționarilor: 

”Art.3 Capital social și acțiuni. 

(1) Capitalul social al societății are valoarea de 51.746.072,4 lei și este divizat în 517.460.724 acțiuni 

de câte 0,10 lei, repartizat pe acționari așa cum rezultă din evidențele înscrise în registrul acționarilor. 

(2) Acțiunile societății sunt nominative, de valori egale, emise în formă dematerializată și acordă 

drepturi egale titularilor lor. Valoarea nominală a unei acțiuni este de 0,10 lei. Acțiunile sunt 

indivizibile, iar societatea recunoaște un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând 

dintr-o acțiune.” 

 

 

 

 

REZOLUȚIA SUPUSĂ APROBĂRII AGEA la punctul 3 al ordinii de zi  

Modificarea Actului constitutiv al societății, în vederea corelării cu prevederile Legii nr. 

243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru 

modificarea și completarea unor acte normative, după cum urmează: 

- la art. 3 se elimină alineatele (3), (4), (5) și (6) referitoare la limitele de deținere de 5% din 

capitalul social al societății, art. 3 urmând a avea următorul conținut: 

”Art.3 Capital social și acțiuni. 

(1) Capitalul social al societății are valoarea de 51.746.072,4 lei și este divizat în 517.460.724 acțiuni 

de câte 0,10 lei, repartizat pe acționari așa cum rezultă din evidențele înscrise în registrul 

acționarilor. 

(2) Acțiunile societății sunt nominative, de valori egale, emise în formă dematerializată și acordă 

drepturi egale titularilor lor. Valoarea nominală a unei acțiuni este de 0,10 lei. Acțiunile sunt 

indivizibile, iar societatea recunoaște un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând 

dintr-o acțiune.” 

Modificarea a art. 3 din Actul constitutiv va produce efecte începând cu 24 iulie 2020, 

data abrogării art. 286^1 din Legea nr. 297/2004, conform art. 81 alin. (3) din Legea nr. 

243/2019, adică la împlinirea  termenului de 6 luni de la intrarea în vigoare a Legii nr. 

243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru 

modificarea și completarea unor acte normative. 


