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PUNCTUL 2 AL ORDINII DE ZI AGEA 

Aprobarea revocării în parte a Hotărârii Adunării Generale 

Extraordinare a Acționarilor din data de 22 aprilie 2019, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 

2154/23.05.2019, respectiv a articolului 1 din această hotărâre, 

prin care a fost aprobată derularea unui program de 

răscumpărare a maxim 15.000.000 de acțiuni proprii. 

 

Prin art. 1 din Hotărârea din data de 22 aprilie 2019 Adunarea Generală Extraordinară a 

acționarilor (AGEA) SIF Banat-Crișana a aprobat derularea unui program de răscumpărare a 

acțiunilor proprii (“Programul I”) de către Societate în vederea reducerii capitalului social al 

acesteia, societatea urmând a răscumpăra un număr maxim de 15.000.000 de acțiuni, la un preț 

cuprins între prețul minim de 0,1 lei per acțiune și prețul maxim de 4,38 lei  per acțiune. Durata 

Programului I aprobată de către adunarea generală extraordinară a acționarilor a fost de 

maximum 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a. 

Prin art. 2 din Hotărârea din data de 22 aprilie 2019 Adunarea Generală Extraordinară a 

acționarilor (AGEA) SIF Banat-Crișana a aprobat derularea unui program de răscumpărare a 

acțiunilor proprii, în conformitate cu legislația aplicabilă, pentru un număr de cel mult 880.000 

de acțiuni în vederea distribuirea cu titlu gratuit către membrii conducerii Societății 

(administratori, directori), în scopul fidelizării acestora, precum și al recompensării pentru 

activitatea desfășurată în cadrul Societății (Programul II).  AGEA a mai aprobat utilizarea acțiunilor 

achiziționate în cadrul Programului II de răscumpărare a acțiunilor proprii în vederea distribuirii 

cu titlu gratuit către membrii conducerii Societății (administratori, directori), în cadrul unui Plan 

de tip „Stock Option Plan”, cu respectarea legislației în vigoare, CA fiind împuternicit să adopte 

toate măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute pentru aprobarea și 

implementarea Planului de tip „Stock Option Plan”.    

Tot în cursul anului 2019, SIF Banat-Crișana a derulat o Ofertă Publică de Cumpărare de acțiuni 

prin intermediul SWISS CAPITAL, pentru finalizarea celor două programe de răscumpărare 

aprobate în AGEA din 26 aprilie 2018, întrucât în perioada 2 – 26 octombrie 2018, prin tranzacții 

directe în piață, au fost răscumpărare un număr de doar 89.656 acțiuni.  

Oferta publică  de cumpărare a fost aprobată de Autoritatea de Supraveghere Financiară prin 

Decizia 1263/16.10.2019 și a vizat răscumpărarea unui număr de 18.771.068 acțiuni SIF Banat 

Crișana SA la un preț de 2,50 lei/acțiune. Oferta s-a desfășurat în perioada 22.10.2019-

04.11.2019. În cadrul ofertei au fost cumpărate un număr de 4.228.705 acțiuni reprezentând 

0,8172% din capitalul social al SIF Banat Crișana. (Notificare cu privire la rezultatele ofertei publice 

de cumpărare de acțiuni emise de SIF Banat Crișana din 12.11.2019).  

În contextul în care în anul 2019 au fost deja derulate cele două programe de răscumpărare a 

acțiunilor proprii aprobate în cursul anului 2018, conducerea Societății a considerat mai potrivită 

derularea în anul 2020 a programelor de răscumpărare aprobate în cursul anului 2019. În anul 

2020, odată cu izbucnirea pandemiei COVID – 19, datorită condițiilor de incertitudine și de 

lichiditate scăzută a pieței, conducerea Societății a considerat necesară amânarea derulării celor 

două programe de răscumpărare. 
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Ulterior, în cadrul adunării generale extraordinare din data de 27 aprilie 2020, AGEA a decis ca,  

din cele 2.918.361 acțiuni proprii aflate în proprietatea Societății și răscumpărate în baza 

programelor de răscumpărarea de acțiuni aprobate în cursul anului 2018, un număr de 880.000 

de acțiuni să fie utilizate pentru distribuirea cu titlu gratuit către membrii conducerii Societății 

(administratori, directori), în cadrul Planului de tip „Stock Option Plan”, aprobat prin Hotărârea 

AGEA din data de 22 aprilie 2019, urmând ca Programul 2 de răscumpărare a acțiunilor proprii, 

aprobat în cadrul aceleiași AGEA din data de 22 aprilie 2019 să își înceteze efectele. 

De asemenea, pentru diferența de 2.038.360 de acțiuni, AGEA convocată pentru data de 27/28 

aprilie 2020 a aprobat reducerea capitalului social al Societății de la 51.746.072,4 lei, la 

51.542.236,3 lei ca urmare a anulării celor 2.038.361 acțiuni proprii dobândite de către societate. 

Având în vedere cele mai sus arătate, precum și condițiile actuale încă nefavorabile din piață, 

Consiliul de administrație supune AGEA aprobarea revocării în parte a Hotărârii Adunării 

Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 22 aprilie 2019, publicată în Monitorul Oficial 

al României, Partea a IV-a, nr. 2154/23.05.2019, respectiv a articolului 1 din această hotărâre, prin 

care a fost aprobată derularea unui program de răscumpărare a maxim 15.000.000 de acțiuni 

proprii și aprobarea, la punctul 3 al ordinii de zi a AGEA din data de 2/3 noiembrie 2020, a unui 

nou program de răscumpărare a acțiunilor proprii, pentru același număr de maxim 15.000.000 

de acțiuni, în termen de 12 luni de la data publicării hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al 

României. 

Rezoluția supusă aprobării AGEA la punctul 2 al ordinii de zi este următoarea: 

Se aprobă revocarea în parte a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 

data de 22 aprilie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 

2154/23.05.2019, respectiv a articolului 1 din această hotărâre, prin care a fost aprobată 

derularea unui program de răscumpărare a maxim 15.000.000 de acțiuni proprii. 

 

 

Bogdan Alexandru Drăgoi, 

Președinte al Consiliului de administrație 

 

 


