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PUNCTELE 5 ȘI 6 ALE ORDINII DE ZI AGEA 

Punctul de vedere al Consiliului de administrație al SIF Banat-

Crișana cu privire la propunerile acționarilor grupați în jurul 

SIF Oltenia  

 

SIF Banat-Crișana a informat investitorii, la data de 6 februarie 2020, cu privire la cererea grupului 

de acționari acționând concertat în jurul SIF Oltenia SA de completare a ordinii de zi a adunării 

generale extraordinare a acționarilor SIF Banat-Crișana SA, convocată pentru data de 10/11 

martie 2020, prin care s-a solicitat introducerea pe ordinea de zi a următoarelor puncte: 

„1. Aprobarea reducerii capitalului social al societății prin anularea unui număr de 72.842.636 acțiuni 

deținute de SIF Muntenia S.A., Opus Chartered Issuances SA/AA Luxemburg și Roumanian Strategy Fund 

AA/Vaduz, conform art. 107^1 raportat la 104^1 alin. (3) din Legea nr. 31/1990R, cu suma de 

7.284.263,6 lei, de la 51.746.072,40 lei la 44.461.808,8 lei; 

2. Aprobarea suspendării dreptului de vot pentru un număr de 72.842.636 acțiuni deținute de SIF 

Muntenia S.A., Opus Chartered Issuances SA/AA Luxemburg și Roumanian Strategy Fund AA/Vaduz 

până la înregistrarea reducerii de capitalul social.” 

Consiliul de administrație al SIF Banat-Crișana a completat ordinea de zi a AGEA convocată pentru 

data de 10/11 martie 2020 cu punctele solicitate de acționari, respectând prevederile legale în 

materie.  

Opinia Consiliului de administrație al SIF Banat-Crișana cu privire la solicitarea 

grupului SIF Oltenia  

În urma analizei departamentelor de specialitate a solicitării primite de la acționarii din grupul 

SIF Oltenia SA, conducerea Societății de Investiții Financiare Banat-Crișana SA („SIF Banat-

Crișana” sau „Societatea”) a ajuns la concluzia că solicitarea primită reprezintă, pe fond, o 

exercitare abuzivă a drepturilor de acționar, care dacă ar fi adoptată ar avea ca efect îngrădirea 

sau suprimarea drepturilor altor acționari, deoarece punctele solicitate de grupul acționând 

concertat pentru a fi introduse pe ordinea de zi a adunării vizează anularea unor acțiuni deținute 

de alți acționari ai SIF Banat-Crișana și suspendarea dreptului de vot aferent acestor acțiuni, fără 

o bază legală. 

Dispozițiile art. 104^1 și ale art. 107^1 din Legea nr. 31/1990 au în vedere acțiunile deținute de 

societate și nu acțiunile deținute de acționarii societății. Acțiunile a căror anulare este cerută 

de solicitanți nu au fost dobândite în conformitate cu art. 1031 din Legea nr. 31/1990, iar 

Societatea nu a autorizat sau aprobat vreodată, nici direct, nici indirect, dobândirea de 

acțiuni de către alte persoane pe seama societății. 

Față de această realitate, acțiunile SIF1 deținute de acționarii SIF Muntenia SA, Opus 

Chartered Issuances SA Luxemburg și Romania Strategy Fund Vaduz sunt acțiuni proprii 

ale acestora, deținute în nume propriu și aflate în proprietatea lor exclusivă.  

Ca atare, neregăsindu-ne ne în ipoteza prevăzută la art. 103^1 din Legea nr. 31/1990, nu se poate 

reține nici încălcarea condițiilor prevăzute de acest articol pentru a deveni aplicabile dispozițiile 

art. 1041 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 referitoare la anularea acțiunilor deținute de societate.  



Material informativ aferent subiectelor incluse pe ordinea de zi AGEA 10 (11) martie 2020 2 

 

 

Prin urmare, dispozițiile art. 104^1 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 invocate de solicitanți pentru 

anularea acțiunilor dobândite de societate nu sunt aplicabile acțiunilor SIF1 deținute de unii 

acționari în nume propriu. Având în vedere că dispozițiile prevăzute în articolele 1031, 1041 și 1071 

din Legea nr. 31/1990 sunt dispoziții speciale, care se aplică numai în cazurile expres și limitativ 

prevăzute de lege, respectiv în cazul acțiunilor dobândite și deținute de societate, Societatea nu 

ar putea decide în mod legal, în AGEA, anularea acțiunilor deținute de unii acționari, așa cum au 

solicitat acționarii din grupul SIF Oltenia SA. 

Pe scurt, dispozițiile legale invocate de către grupul SIF Oltenia nu sunt incidente deținerilor 

arătate deoarece: 

(i) Art. 107^1 din Legea nr. 31/1990 are în vedere exercitarea controlului sau a influenței 

semnificative prin deținere de acțiuni în cadrul unei societăți. SIF Banat-Crișana nu deține 

majoritatea drepturilor de vot în cadrul SIF Muntenia SA. Deținerea de acțiuni emise de 

SAI Muntenia Invest SA, administratorul SIF Muntenia SA, nu conferă puterea de a 

exercita o influență semnificativă asupra deciziei în cadrul adunărilor generale ale 

acționarilor SIF Muntenia SA, întrucât administratorul nu deține drepturi de vot în 

adunare și este subordonat hotărârilor acționarilor societății.  Ca atare, nu se poate 

reține că acțiunile deținute de acționarul SIF Muntenia SA la SIF Banat-Crișana SA 

ar fi acțiuni deținute de SIF Banat-Crișana SA însăși; 

(ii) SIF Banat-Crișana SA nu deține drepturi de vot în cadrul administratorilor fondurilor 

Opus Chartered Issuances SA Luxemburg și Romania Strategy Fund Vaduz, ca atare, nu 

se poate reține că acțiunile deținute de aceste fonduri la SIF Banat-Crișana SA ar fi 

acțiuni deținute de SIF Banat-Crișana SA însăși.  

(iii) SIF Banat-Crișana SA nu deține nici măcar instrumente financiare emise de Opus 

Chartered Issuances SA și prin urmare orice discuție privind drepturile atașate acestora 

este irelevantă; 

(iv) Unitățile de fond deținute la Romania Strategy Fund Vaduz nu au atașate drepturi care 

să confere SIF Banat-Crișana posibilitatea de a interveni în politica investițională a 

fondului, de a impune achiziționarea sau înstrăinarea anumitor instrumente financiare 

aflate în portofoliul acesteia sau exercitarea într-un anumit mod a drepturilor atașate 

instrumentelor financiare deținute de fond; 

(v) Unitățile de fond deținute de SIF Banat-Crișana nu îi conferă Societății drepturi 

asemănătoare drepturilor pe care le au investitorii în acțiuni. Grupul SIF Oltenia, cu riscul 

evident de a induce în eroare, face o gravă confuzie între investiția în unități de fond și 

investiția în acțiuni, din punct de vedere al drepturilor investitorilor.  Grupul SIF Oltenia 

folosește incorect sintagma „pondere în capitalul social al fondului”, sugerând o situație 

care ar da drept de control la depășirea unui anume nivel al deținerii și care este valabilă 

doar în cazul acțiunilor. Deținerea de unități de fond dă dreptul deținătorului numai la o 

partea corespunzătoare din profitul sau pierderea fondului și reprezintă o anumită 

pondere în activul net al acestuia fără a avea vreo influență asupra drepturilor activelor 

suport deținute de fond; 

(vi) SIF Banat-Crișana a aportat fonduri bănești în activul fondurilor și va retrage fonduri 

bănești la dezinvestire, neavând niciun drept asupra activelor suport deținute de fonduri. 

SIF Banat-Crișana are, așadar, doar un drept la potențialele avantaje oferite de mixul de 

active deținute de fond și dobândite de acesta în urma punerii în practică a politicii de 

investiții a fondurilor, cuprinsă în documentele de constituire (prospect, act constitutiv 

etc.).  
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Așadar, întrucât acțiunile SIF1 a căror anulare/suspendare a dreptului de vot se solicită 

aparțin unor acționari ai Societății și nu Societății însăși, acești acționari au dreptul de 

proprietate exclusiv asupra acțiunilor respective, inclusiv în ce privește drepturile de vot 

aferente, care nu pot fi îngrădite arbitrar sau abuziv de către alți acționari prin votul lor 

în cadrul adunării generale a acționarilor. 

În concluzie, în opinia Consiliului de administrație, propunerea grupului SIF Oltenia de 

anulare a acțiunilor SIF1 deținute de unii acționari ai societății și de suspendare a 

dreptului de vot a acestora până la anulare este nefondată și nelegală. Printr-o eventuală 

anulare arbitrară sau abuzivă a acțiunilor deținute de unii acționari s-ar încălca dreptul 

de proprietate privată al investitorilor asupra acțiunilor, garantat de art. 44 alin. (2) din 

Constituția României, de tratatele internaționale la care România este parte și prevăzut 

la art. 555 din Codul civil. 

Poziția Autorității de Supraveghere Financiară cu privire la solicitarea grupului 

SIF Oltenia 

În considerarea argumentelor anterior arătate, SIF Banat-Crișana s-a adresat Autorității de 

Supraveghere Financiară solicitând, printre altele, să ne comunice concluziile cu privire la 

conformitatea punctelor solicitate de grupul de acționari SIF Oltenia SA a fi incluse pe ordinea de 

zi a adunării generale extraordinare a acționarilor SIF Banat-Crișana din data de 10/11 martie 

2020 cu prevederile în vigoare, în special cu cele de protecție a investitorilor și de asigurare a 

încrederii în piața de capital și în investițiile în instrumente financiare. 

Prin adresa nr. 1372/17.02.2020, publicată de SIF Banat-Crișana împreună cu Raportul curent din 

aceeași dată, Autoritatea de Supraveghere Financiară a constatat nelegalitatea demersului 

acționarilor din grupul SIF Oltenia SA și a statuat următoarele: 

 „- din analiza efectuată nu au fost identificate informații/date/elemente de natură a conduce 

la concluzia că SIF Muntenia, Opus Chartered SA/AA Luxemburg și Romania Strategy Fund acționează 

în mod concertat în ceea ce privește SIF Banat-Crișana SA și, pe cale de consecință, depășesc limita de 

deținere de 5% din capitalul social al SIF Banat-Crișana SA; 

 - Justificările punctelor propuse pentru a fi introduse pe ordinea de zi prezentate de 

reprezentanții SIF Oltenia și ai celorlalți acționari nu se încadrează în prevederile legale în materia 

acțiunii concertate și operațiunii de reducere a capitalului social; 

 - În aceste condiții, ASF nu va putea aproba nicio operațiune corporativă (în cazul dat fiind 

vorba de o eventuală reducere a capitalului social) care nu îndeplinește condițiile legale și care este de 

natură a aduce atingere, în afara cadrului legal, a dreptului de proprietate al acționarilor.”  

De altfel, poziția autorității a mai fost exprimată și anterior, înaintea adunării generale 

extraordinare a SIF Oltenia SA din data de 9 mai 2019 (comunicatul SIF Oltenia nr. 

3556/23.04.2019), autoritatea reținând în esență că  legislația specifică în materie nu include în aria 

vreunei prezumții de concertare investitorii într-un fond de investiții. În cazul în care un fond de 

investiții investește în acțiunile unui emitent, deținătorul tuturor drepturilor și obligațiilor asociate 

calității de acționar al societății este fondul de investiții, prin administratorul său, inclusiv în ceea ce 

privește participarea în cadrul AGA și exprimarea votului asupra punctelor aflate pe ordinea de zi. 

Totodată, în conformitate cu legislația aplicabilă și documentele de constituire ale fondurilor, 

deținătorii unităților de fond nu au dreptul/posibilitatea să influențeze/instructeze emitentul 

instrumentului financiar în ceea ce privește exercitarea dreptului de vot în cadrul adunării generale a 

acționarilor.  

Poziția autorității în această materie este clară și fără echivoc, fiind în acord cu regimul juridic 

aplicabil în materie, și cu poziția Consiliului de administrație al SIF Banat-Crișana. 
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CONCLUZIE  

Față de cele mai sus arătate, deoarece în mod formal cererea de suplimentare a ordinii de 

zi a respectat condițiile cerute de lege, consiliul de administrație, în acord cu legea și cu 

poziția ASF, a suplimentat ordinea de zi dar, în același timp, atrage atenția acționarilor 

SIF Banat-Crișana că acțiunile SIF1 deținute de SIF Muntenia SA, Opus Chartered 

Issuances SA Luxemburg și Romania Strategy Fund Vaduz nu reprezintă acțiuni deținute 

indirect de către SIF Banat-Crișana, ci acțiuni aparținând exclusiv deținătorilor acestora, 

astfel, pe fond, propunerile acționarilor grupați în jurul SIF Oltenia, introduse pe ordinea 

de zi a AGEA din data de 10/11 martie 2020, nu respectă prevederile legale în materie, 

aducând atingere drepturilor legitime ale acționarilor și nu pot fi puse în executare în 

cazul în care ar obține numărul de voturi prevăzut de lege și de actul constitutiv pentru a 

se lua o hotărâre de aprobare. 

 

 

 


