
 

 

 

PROIECT HOTĂRÂRI AGEA 10/11 MARTIE 2020 

 

 

Adunarea generală extraordinară a acționarilor Societății de Investiții Financiare Banat-Crișana 

S.A., cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin ..….. 

acțiuni, reprezentând  ……% din capitalul social, 

Cu ordinea de zi publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a nr. ...................., în 

cotidianul …………… nr................, ziarul local …………….. nr........, pe site-ul societății la adresa 

www.sif1.ro și pe site-ul Bursei de Valori București,  

Cu cvorumul și cu majoritatea necesare, prevăzute de lege și de statutul propriu, consemnate în 

procesul verbal încheiat cu ocazia lucrărilor adunării generale extraordinare, hotărăște: 

 

Punctul 1 de pe ordinea de zi. 

Proiect de hotărâre: 

Se aprobă alegerea secretarilor ședinței adunării generale extraordinare a acționarilor societății, 

respectiv a acționarilor Laurențiu Riviș, Eugen Ioan Cristea și Daniela Vasi, având datele de 

identificare disponibile la sediul societății, care vor verifica îndeplinirea tuturor formalităților 

cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea adunării și vor întocmi procesul verbal de 

ședință al adunării cu …..% voturi pentru, …..% voturi împotrivă și …..% abțineri din totalul de 

…………. voturi exprimate. 

 

Punctul 2 de pe ordinea de zi. 

Proiect de hotărâre: 

Se aprobă alegerea comisiei de numărare a voturilor exprimate de acționari asupra punctelor 

aflate pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor, compusă din Laurențiu 

Riviș, Eugen Ioan Cristea, Daniela Vasi și Adrian Marcel Lascu, având datele de identificare 

disponibile la sediul societății, cu …..% voturi pentru, …..% voturi împotrivă și …..% abțineri din 

totalul de …………. voturi exprimate. 

 

Punctul 3 de pe ordinea de zi. 

Proiect de hotărâre: 

Se aprobă 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. 

Hotărârea a fost luată cu …..% voturi pentru, …..% voturi împotrivă și …..% abțineri din totalul de 

…………. voturi exprimate. 

 

Punctul 4 de pe ordinea de zi. 

Proiect de hotărâre: 

Se aprobă data de 27 martie 2020 ca dată de înregistrare (26 martie 2020 ca ex date) în 

conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și ale Regulamentului ASF 



nr.5/2018, cu …..% voturi pentru, …..% voturi împotrivă și …..% abțineri din totalul de …………. voturi 

exprimate. 

 

Punctul 5 de pe ordinea de zi. 

Proiect de hotărâre: 

Se aprobă reducerea capitalului social al societății prin anularea unui număr de 72.842.636 acțiuni 

deținute de SIF MUNTENIA SA, OPUS – CHARTERED ISSUANCES SA/AA LUXEMBURG si ROUMANIAN 

STRATEGY FUND AA/Vaduz conform art. 1071 raportat la 1041 alin. (3) din Legea nr. 31/1990R, cu 

suma de 7.284.263,6 lei, de la 51.746.072,40 lei la 44.461.808,8 lei, cu …..% voturi pentru, …..% 

voturi împotrivă și …..% abțineri din totalul de …………. voturi exprimate. 

 

Punctul 6 de pe ordinea de zi. 

Proiect de hotărâre: 

Se aprobă suspendarea dreptului de vot pentru un număr de 72.842.636 actiuni detinute de SIF 

MUNTENIA SA, OPUS - CHARTERED ISSUANCES SA/AA LUXEMBURG si ROUMANIAN STRATEGY 

FUND AA/Vaduz până la înregistrarea reducerii de capital social, cu …..% voturi pentru, …..% voturi 

împotrivă și …..% abțineri din totalul de …………. voturi exprimate. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE AGEA 

BOGDAN ALEXANDRU DRĂGOI 

 

 

 

 


