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BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ 

pentru persoane fizice 
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) 14/15.04.2014 

 

Subsemnatul………..…………………………………………………………………………………………………………… 

deținător a ………..………………….... acțiuni emise de Societatea de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A. Arad 

(SIF Banat-Crișana SA), reprezentând …………... % din totalul acțiunilor emise, votez astfel:  

 

   

Rezoluții supuse aprobării AGOA:  Pentru Împotrivă Abținere 

1. Se aprobă situațiile financiare ale exercițiului financiar 2013, pe baza discuțiilor și a rapoartelor 
prezentate de consiliul de administrație, de președinte și de auditorul financiar. 

   

2. Se aprobă distribuirea profitului net aferent exercițiului financiar 2013, în sumă de 80.143.950 lei, la 
alte rezerve, pentru surse proprii de finanțare utilizabile în viitor conform hotărârii adunării generale 
ordinare a acționarilor. 

   

3. Se aprobă plata dividendelor în termen de maximum 6 luni de la data adunării generale ordinare a 
acționarilor. * 

   

4. Se aprobă descărcarea de gestiune a consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2013. 

   

5. Se aprobă Programul de activitate și Bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2014.     

6. Se aprobă pentru exercițiul financiar în curs menținerea remunerației lunare actuale pentru membrii 
consiliului de administrație.  

   

7. Se aprobă limitele generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor consiliului de 
administrație la 0,3% din activul net mediu anual și limitele generale ale remunerației directorilor la 
0,1% din activul net mediu anual. 

   

8. Se alege Najib EL LAKIS ca administrator pe locul rămas vacant în consiliul de administrație, cu o 
durată a mandatului valabilă până la încetarea mandatului administratorilor aleși de către adunarea 
generală ordinară a acționarilor din 24.04.2013. 

   

9. Se aprobă data de 09.05.2014 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin.1 
din Legea nr. 297/2004. 

   

* În cazul adoptării de către AGOA a rezoluției propuse spre aprobare la punctul 2 al ordinii de zi, o hotărâre privind termenul de plată al 

dividendelor nu mai este necesară. 

            

    

 

Se completează de acționar: 

 

Procedura de completare a buletinului de vot prin corespondență și de transmitere a acestuia la sediul central al 
SIF Banat-Crișana SA este disponibilă pe internet, la adresa www.sif1.ro. 

Buletinul de vot prin corespondență trebuie înregistrat la sediul central al SIF Banat-Crișana SA până la data de 
12.04.2014, ora 08:00 (ora României). 

Nume prenume  
acționar            … … … … … … … … … … … … … … … … … 

 Scrieți numele și prenumele    

 cu MAJUSCULE  

  

Scrieți codul numeric personal  

 
Data semnării .. …/.. …/… … … … 

 

Scrieți data semnării buletinului de vot  

 
Semnătura     … … … … … … … … … … … … … … … … … … 

 

Semnați  

CNP      

acționar           

http://www.sif1.ro/

