
PROIECT HOTĂRÂRI AGOA 20/21 APRILIE 2017 

 

 

Adunarea generală ordinară 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 ziarul 

Bursa nr................, ziarul local Jurnal Arădean 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 Actul Constitutiv, consemnate în 

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

 

Punctul 1 de pe ordinea de zi 

Proiect de hotărâre: 

Se aprobă situațiile financiare individuale aferente exercițiului financiar 2016, pe baza discuțiilor 

și a rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, de președinte și de auditorul financiar, 

cu …..% voturi pentru, …..% voturi împotrivă și …..% abțineri din totalul de …………. voturi exprimate. 

 

Punctul 2 de pe ordinea de zi 

Proiect de hotărâre – varianta 1: 

Se aprobă: 

a) Repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2016, în sumă de 81.362.701 lei, pe 

următoarele destinații: 

- Dividende 31.080.000 lei, reprezentând 0,06 lei brut pentru o acțiune 

- Alte rezerve 50.282.701 lei  

b) Costurile aferente plății dividendelor se suportă de către acționari din valoarea dividendului net. 

c) Plata dividendelor către acționari se efectuează în conformitate cu prevederile legale. 

Se aprobă data de 4 septembrie 2017 ca dată a plății dividendelor.  

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

de …………. voturi exprimate. 

 

Proiect de hotărâre – varianta 2: 

Se aprobă repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2016, în sumă de 81.362.701 lei, 

la Alte rezerve, pentru surse proprii de finanțare, cu …..% voturi pentru, …..% voturi împotrivă și 

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

 

Punctul 3 de pe ordinea de zi 

Proiect de hotărâre: 

Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2016, cu …..% 

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

 

Punctul 4 de pe ordinea de zi 

Proiect de hotărâre: 

Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de activitate pentru anul 2017 în 

conformitate cu materialele de prezentare, cu …..% voturi pentru, …..% voturi împotrivă și …..% 

abțineri din totalul de …………. voturi exprimate. 

 

Punctul 5 de pe ordinea de zi 

Proiect de hotărâre: 

Se aprobă, pentru exercițiul financiar 2017, menținerea remunerației lunare cuvenită membrilor 

consiliului de administrație în cuantumul aprobat prin hotărârea adunării generale ordinare a 

acționarilor din data de 26 aprilie 2016, cu ..... % voturi pentru, ..... % voturi împotrivă și ...... % 

abțineri din totalul de ...................... voturi exprimate.. 

 

 

 

 



Punctul 6 de pe ordinea de zi 

Proiect de hotărâre: 

Se aprobă limitele generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor consiliului de 

administrație la 0,3% din activul net mediu anual și a limitelor generale ale remunerației 

directorilor la 0,14% din activul net mediu anual, cu ..... % voturi pentru, ..... % voturi împotrivă și 

...... % abțineri din totalul de ...................... voturi exprimate.     

 

Punctul 7 de pe ordinea de zi 

Proiect de hotărâre: 

Se alege Consiliul de Administrație  al SIF Banat-Crișana, format din 5 membri, pentru un mandat 

de 4 ani, cu începere din data de 24.04.2017, în următoarea componență: 

1. …………… cu …..% voturi pentru, …..% voturi împotrivă și …..% abțineri din totalul de …………. voturi 

exprimate; 

2. …………… cu …..% voturi pentru, …..% voturi împotrivă și …..% abțineri din totalul de …………. voturi 

exprimate; 

3. …………… cu …..% voturi pentru, …..% voturi împotrivă și …..% abțineri din totalul de …………. voturi 

exprimate; 

4. …………… cu …..% voturi pentru, …..% voturi împotrivă și …..% abțineri din totalul de …………. voturi 

exprimate; 

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

exprimate; 

 

Punctul 8 de pe ordinea de zi 

Proiect de hotărâre: 

Se aprobă data de 11 august 2017 ca dată de înregistrare (10 august 2017 ca ex date) în 

conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004, ale Regulamentului CNVM nr. 

6/2009 și ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006, cu …..% voturi pentru, …..% voturi împotrivă și …..% 

abțineri din totalul de …………. voturi exprimate. 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE AGOA 

BOGDAN ALEXANDRU DRĂGOI 

 

 

 

 


