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Comunicat de presă 

 
SIF Banat-Crişana îşi schimbă adresa pe 
Internet, la www.sif1.ro 
 

 

 

Începând cu 29 octombrie 2009, site-ul SIF Banat-Crişana va fi disponibil la adresa 

www.sif1.ro, iar adresele de e-mail vor avea extensia @sif1.ro. Astfel, adresa 
pentru corespodenţă generală este sifbc@sif1.ro. 

Structura site-ului rămâne neschimbată, www.sif1.ro găzduind informaţii de 
interes referitoare la activitatea şi rezultatele SIF Banat-Crişana, prezentate în 
limbile română şi engleză. În secţiunea Informaţii investitori sunt disponibile toate 

comunicatele şi rapoartele referitoare la activitatea companiei. Ca până acum, site-
ul SIF Banat-Crişana oferă acţionarilor posibilitatea transmiterii de întrebări privind 
compania, prin intermediul secţiunii Întrebări frecvente. 

 

SOCIETATEA DE INVESTIŢII FINANCIARE (SIF) Banat-Crişana S.A. este o societate de investiţii de tip închis 
constituită ca societate pe acţiuni în noiembrie 1996 care se autoadministrează, cu o politică de investiţii 
diversificată. Investiţiile efectuate, modalitatea de calcul a activului net, regulile de evaluare a activelor şi 
obligaţiile de transparenţă şi raportare respectă dispoziţiile legale în vigoare şi reglementările emise de 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (CNVM), organismul de reglementare şi supraveghere a pieţei de capital 
din România. Societatea are emise un număr de  548.849.268 acţiuni ordinare cu o valoare nominală de 0,1000 
lei. Acţiunile sunt indivizibile, nominative, de valori egale, emise în formă dematerializată. ACŢIUNILE SIF BANAT 
- CRIŞANA, simbol SIF1, sunt listate la categoria I a Bursei de Valori Bucureşti.  SIF Banat-Crişana avea la 
14 mai 2009 un număr de 5.856.651 acţionari. 

 
 
 
SIF Banat-Crişana – Compartimentul Imagine 
tel 0257 250 181  
e-mail strategie@sif1.ro 

www.sif1.ro 


