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Eveniment important de raportat:  

Informare cu privire la suspendarea unor drepturi de 

vot pentru Adunarea Generală a Acţionarilor din 

data de 28 aprilie 2011 

 

Se aduce la cunoştinţa acţionarilor că drepturile de vot ale unor acţionari care au o politică 

comună în legătură cu SIF Banat-Crişana şi care au făcut obiectul raportului curent al 

SIF Banat-Crişana din data de 26 aprilie 2011, au fost suspendate în conformitate cu art. 4 

alin.(4) lit.c) din Instrucţiunea C.N.V.M. nr.1/2007, în temeiul art. 2861 alin.(2) din Legea 

nr.297/2004, în aplicarea art.4 alin.(2) din Instrucţiunea C.N.V.M. nr. 1/2007.  

Menţionăm că aceşti acţionari nu au fost prezumaţi că acţionează concertat urmare a 

exercitării de către aceştia a drepturilor conferite  de art. 1171 din Legea nr. 31/1990 R, 

deoarece nu a existat o solicitare a acestora care să îndeplinească toate condiţiile legale. 

Această situaţie am adus-o la cunoştinţa publicului prin raportul curent din data de 25 

martie 2011 şi a fost semnalată, de asemenea, şi de alte SIF-uri.  

Acţionarii în cauză au fost consideraţi că acţionează concertat în principal în temeiul art. 2 

pct. 23 teza 1 din Legea nr.297/2004 şi în subsidiar în temeiul art. 2 alin. 3 lit. d din 

Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006.      

 

Preşedinte, Director General  
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