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RAPORT CURENT 
conform Regulamentului nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare  
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Eveniment important de raportat:   

Consiliul de administrație al SIF Banat-Crișana, în baza art. 2863 din Legea nr. 297/2004 - așa cum a 

fost modificat prin Legea nr. 10/2015, a aprobat în ședința din 20 februarie 2015 modificarea 

Statutului societății privind condițiile de cvorum pentru adunările generale extraordinare ale 

acționarilor. 

Art. 6 alin. (18) din Statutul societății va avea următorul conținut: 

„Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare 

prezenta acționarilor deținând cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar la 

convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de 

drepturi de vot. Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau 

reprezentați. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau 

majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a 

societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii 

prezenți sau reprezentați.” 

Modificarea Statutului va fi înregistrată la oficiul registrului comerțului, în baza hotărârii consiliului 

de administrație, ulterior obținerii autorizației din partea ASF (conform art. 2863 din Legea 

nr. 297/2004). 

 

Ștefan DUMITRU 

Vicepreședintele Consiliului de Administrație 

Avizat Control Intern 

                                                                                                      Cristea Eugen, RCCI 

 

 


