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PUNCTUL 3 AL ORDINII DE ZI AGEA 

Aprobarea modalității de alocare a celor 8.792.307 de acțiuni 

proprii răscumpărate de către Societate în baza programelor 

de răscumpărare aprobate anterior de către adunarea 

generală  a acționarilor. 

 

Prin Hotărârile nr. 3 din data de 27 aprilie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 

a IV-a, nr. 1682 din data de 12.05.2020 și nr. 4 din data de 27 aprilie 2020, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1611 din data de 06.05.2020, Adunarea Generală 

Extraordinară a acționarilor a aprobat derularea a două programe de răscumpărare a acțiunilor 

proprii: 

(i) Programul 1 vizând răscumpărarea a 15.000.000 de acțiuni, în vederea reducerii capitalului 

social al Societății, 

(ii) Programul 2 vizând răscumpărarea a 880.000 de acțiuni, în vederea distribuirii gratuite către 

membrii conducerii societății. 

Prin Hotărârea nr. 3 din data de 2 noiembrie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea a IV-a, nr. 4256 din data de 03.12.2020, Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor a 

aprobat derularea unui program de răscumpărare a acțiunilor proprii (Programul 3) vizând 

răscumpărarea a 15.000.000 de acțiuni, în vederea reducerii capitalului social al Societății. 

În conformitate cu hotărârile adunării generale menționate anterior, achiziționarea acțiunilor în 

cadrul programelor de răscumărare urma a se va desfășura prin toate operațiunile de piață 

permise potrivit legii, inclusiv prin intermediul unor oferte publice de cumpărare inițiate de 

Societate, cu respectarea prevederilor legale.  

De asemenea, prin aceleași hotărâri ale adunării generale menționate mai sus, Consiliul de 

administrație al Societății a fost împunernicit să adopte toate măsurile necesare și să 

îndeplinească toate formalitățile necesare, în vederea implementării programelor de 

răscumpărare aprobate. 

În baza mandatului primit de la adunarea generală a acționarilor, Consiliul de administrație a 

aprobat derularea cumulată, pentru un total de maxim de 30.880.000 acțiuni proprii, a 

Programelor de răscumpărare nr. 1, 2 și 3, menționate mai sus, prin inițierea de către SIF Banat-

Crișana a unei oferte publice de cumpărare a propriilor acțiuni, cu respectarea cerințelor 

aprobate prin Hotărârile AGEA nr. 3/27.04.2020, nr. 4/27.04.2020 și nr. 3/01.11.2020. SSIF SWISS 

CAPITAL S.A. a fost numită în calitate de intermediar în cadrul Ofertei Publice de Cumpărare 

Acțiuni emise de SIF Banat-Crișana. 

Documentul de ofertă publică de cumpărare de acțiuni emise de SIF Banat-Crișana a fost aprobat 

de către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin Decizia nr. 1166/22.09.2021. În 

conformitate cu decizia autorității, oferta publică de cumpărare a acțiunilor proprii s-a  derulat 

în perioda 29.09.2021 - 12.10.2021, prin utilizarea exclusivă a sistemelor pieței pe care se 

tranzacționează acțiunilor Societății, permițând astfel accesul neîngrădit și nelimitat al tuturor 

potențialilor vânzători, persoane fizice și juridice, fără a se determina în vreun un fel persoanele 

cărora le este adresată, asigurându-se posibilități egale de receptare. 

La data de 15 octombrie 2021, intermediarul SSIF SWISS CAPITAL S.A. a comunicat Bursei de 

Valori București, notificarea cu privire la rezultatele ofertei publice de cumparare acțiuni emise 
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de SIF Banat-Crișana, potrivit căreia, în cadrul ofertei publice au fost achiziționate un număr de 

8.792.307 acțiuni SIF1, reprezentând 1,7058% din capitalul social al SIF Banat-Crișana. 

Având în vedere că, în urma derulării programelor de răscumpărare a acțiunilor proprii nu a 

putut fi achiziționat numărul total de 30.880.000 acțiuni proprii vizate, Consiliul de administrație 

al SIF Banat-Crișana supune spre aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor 

modalitatea de alocare a celor 8.792.307 de acțiuni proprii răscumpărate în vederea reducerii 

capitalul social al Societății, respectiv în vederea distribuirii cu titlu gratuit către membrii 

conducerii Societății, în considerarea scopului celor trei programe de răscumpărare aprobate de 

acționari. 

Consiliul de administrație propune aprobării AGEA una dintre următoarele trei variante de 

alocare: 

- Varianta 1: alocarea tuturor celor 8.792.307 de acțiuni proprii răscumpărate în vederea 

reducerii capitalului social al Societății; 

- Varianta 2: alocarea pro rata a celor 8.792.307 de acțiuni proprii răscumpărate, respectiv 

un număr de 8.541.749 acțiuni în vederea reducerii capitalului social al Societății și un 

număr de 250.558 acțiuni în vederea distribuirii cu titlu gratuit către membrii conducerii 

Societății; 

- Varianta 3: alocarea unui număr de 7.912.307 acțiuni în vederea reducerii capitalului 

social al Societății și alocarea unui număr de 880.000 acțiuni în vederea distribuirii cu titlu 

gratuit către membrii conducerii Societății. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bogdan-Alexandru DRĂGOI 

Președinte al Consiliului de Administrație 

 

REZOLUȚIA SUPUSĂ APROBĂRII AGEA la punctul 3 al ordinii de zi  

Se aprobă modalitatea de alocare a celor 8.792.307 de acțiuni proprii răscumpărate de către 

Societate în baza programelor de răscumpărare aprobate anterior de către adunarea 

generală  a acționarilor în scopul reducerii capitalul social și pentru distribuirea cu titlu gratuit 

către membrii conducerii Societății, programe duse la îndeplinire prin derularea ofertei 

publice de cumpărare aprobată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin Decizia 

nr. 1166/22.09.2021, în una dintre următoarele variante: 

 3.1 Varianta 1: alocarea tuturor celor 8.792.307 de acțiuni proprii răscumpărate în 

vederea reducerii capitalului social al Societății; 

 3.2 Varianta 2: alocarea pro rata a celor 8.792.307 de acțiuni proprii răscumpărate, 

respectiv un număr de 8.541.749 acțiuni în vederea reducerii capitalului social al Societății și 

un număr de 250.558 acțiuni în vederea distribuirii cu titlu gratuit către membrii conducerii 

Societății; 

 3.3 Varianta 3: alocarea unui număr de 7.912.307 acțiuni în vederea reducerii 

capitalului social al Societății și alocarea unui număr de 880.000 acțiuni în vederea distribuirii 

cu titlu gratuit către membrii conducerii Societății. 

Consiliul de administrație are obligația convocării unei adunări generale extraordinare a 

acționarilor, care să aibă pe ordinea de zi propunerea privind reducerea capitalului social al 

Societății, prin anularea acțiunilor alocate în acest scop. 


