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PUNCTUL 2 AL ORDINII DE ZI AGEA 

Aprobarea schimbării denumirii societății din „Societatea de 

Investiții Financiare Banat-Crișana S.A.” în Lion Capital S.A. și 

aprobarea modificării corespunzătoare a art. 1 alin. (1) din Actul 

constitutiv al societății, care va avea următorul conținut: 

Denumirea societății este „Lion Capital S.A.”. În cazul aprobării de 

către AGEA a modificării denumirii, noua denumire va fi utilizată în 

toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte asemenea 

acte emanând de la societate doar începând cu data 

autorizării/aprobării de către ASF a noii denumiri.  

 

1. Considerente generale  

Societatea de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A. (SIF Banat-Crișana S.A.), succesoare 

a Fondului Proprietății Private I Banat-Crișana,  a avut denumirea impusă prin lege, aceasta fiind 

chiar descriptorul activității desfășurate, la care s-a adăugat numele provinciei istorice a 

României în care are sediul central. 

Legea nr. 133/1996 pentru transformarea Fondurilor Proprietății Private în societăți de investiții 

financiare, ce cuprindea dispoziții specifice privind denumirea acestor societăți, a fost abrogată 

integral prin art. 81 alin (3) din Legea nr. 243/2019 privind fondurile de investiții alternative, 

începând cu data de 24 iulie 2020. În urma autorizării de către ASF ca fond de investiții 

alternative destinat investitorilor de retail (F.I.A.I.R.), SIF Banat-Crișana S.A. a fost radiată din 

Registrul ASF în calitate de societate de investiții financiare1.  

Prin acest mod de autorizare ca F.I.A.I.R, societatea a fost privată de o etapă esențială în 

construirea unui brand: alegerea denumirii. Astfel, păstrarea actualei denumiri ar fi nu doar 

anacronică, dar și generatoare de confuzii. 

Actualul cadru legal aplicabil activității SIF Banat-Crișana S.A. ca Fond de investiții alternative 

destinat investitorilor de retail permite adoptarea unei hotărâri de către Adunarea generală 

extraordinară a acționarilor privind schimbarea denumirii. 

2. Motivarea schimbării denumirii societății 

Considerând că numele unei firme, denumirea unei societăți sau a unui brand, trebuie să 

comunice ceva real și specific despre companie, produs sau serviciu și să-i confere unicitate și 

evidențiere clară față de competitori, având în vedere și dinamica organizațională, 

 
1 SIF Banat-Crișana S.A., prin Autorizația nr. 130/01.07.2021 emisă de Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) este autorizată în 

calitate de Fond de Investiții Alternative de tip închis, diversificat, destinat investitorilor de retail (F.I.A.I.R.), autoadministrat în conformitate 

cu Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative, și este înregistrată în registrul ASF FIAIR sub numărul 

PJR09FIAIR/020004/ 01.07.2021. Totodată, SIF Banat-Crișana S.A. este autorizată de A.S.F. în calitate de Administrator de Fonduri de 

Investiții Alternative (AFIA), în conformitate cu Legea nr. 74/2015 prin Autorizația numărul 78/09.03.2018 și înregistrată în Registrul public 

ASF cu numărul AFIAA PJR07.1AFIAA/020007 din 09.03.2018. 
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transformarea și maturizarea pieței de capital românești și a investitorilor activi, propunem 

acționarilor schimbarea denumirii SIF Banat-Crișana S.A. în Lion Capital S.A. 

Noua denumire, ca și întreg ansamblul identității de brand, sunt rezultatul unui amplu proces 

de analiză  ce a urmărit o ilustrare mai adecvată a valorilor, viziunii și misiunii Fondului. 

Lion Capital S.A. are o simbolistică amplă și numeroase motivații care stau la baza selecției sale: 

 Realizează o trimitere sugestivă  la domeniul financiar în care activează Fondul (moneda 

națională – LEU); 

 Conservă rădăcinile SIF Banat-Crișana S.A., care se revendică de la regiunea istorică din 

denumire, iar un element heraldic al Banatului - leul este elementul principal vizual al 

logoului companiei; 

 Transmite continuitate și durabilitate, prin preluarea în denumire a elementului vizual din 

sigla actuală a SIF Banat-Crișana S.A.; 

 Este o titulatură adecvată unui fond de investiții ce activează pe o piață emergentă, în 

interacțiune permanentă cu jucători europeni și mondiali; 

 În procesul accelerat al globalizării, denumirea actualizată este facil de înțeles și însușit de 

către orice investitor, transmite deschidere și dinamism, conservând însă tradiția și 

experiența SIF Banat-Crișana S.A.; 

 Leul, ca element simbolistic, transmite putere, autoritate, unicitate și energie, fiind, în 

toate culturile universale, o emblemă a forței și a determinării; 

 O denumire echilibrată, ușor de reținut, puternică, reprezintă un asset important al 

organizației, devenind rapid un element recognoscibil și valoros al identității de  brand. 

3. Elemente grafice. Prezentare succintă 

Logoul este reprezentarea grafică oficială a organizației și are, ca prim rol, acela de a asigura 

recunoașterea organizației emițătoare de către un public cât mai divers. Acest simbol durabil 

identifică organizația în interior și în exterior, fiind adaptabil totodată evoluțiilor temporale și 

spațiale ale activităților organizației – conferindu-i identitate și recunoaștere. 

SIF Banat-Crișana S.A. se identifică, în prezent, cu elementul grafic al siluetei stilizate a unui leu 

ce urcă o scară grafică (curbă de cotație), simbolul având ca semnificații bine definite: putere, 

încredere, forță, creștere, performanță. 

Acest simbol grafic, bogat în sugestii și creând asocieri, a fost conservat ca element fundamental 

al noii identități de brand a Fondului, permanentizând simbolul actual, cu unele trasformări 

motivate de: 

 Realizarea unui desen grafic modern, cu impact vizual puternic și adecvat; 

 Păstrarea unui element reprezentativ, atât pentru valorile și misiunea organizației, cât și 

pentru zona geografică în care funcționează sediul central; 

 Asigurarea unei vizibilități sporite printr-o coloristică revizuită transmițând, în același 

timp, mesaje subtile referitoare atât la valoarea actuală a Fondului, cât mai ales la 

perspectivele sale de dezvoltare;  
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 Realizarea unei fine translații de la identitatea vizuală utilizată până în prezent, la noile 

elemente de brand, conservând însă simbolurile recunoscute de investitori și asociate cu 

Fondul. 

Ulterior schimbării denumirii, Fondul va derula un proces de rebranding, astfel încât 

denumirea, logoul, celelalte simboluri și elemente concrete sau abstracte să transmită 

misiunea, viziunea și valorile asumate, care să impună perceperea Lion Capital S.A. ca o 

organizație puternică, creatoare, cu un model de business viabil și de succes, un brand atractiv 

pentru toate categoriile de investitori.  

Fondul va întreprinde toate demersurile legale necesare pentru înregistrarea și protecția legală  

a tuturor elementelor de identificare și va informa acționarii cu privire la etapele importante 

parcurse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bogdan-Alexandru DRĂGOI 

Președinte al Consiliului de Administrație 

REZOLUȚIA SUPUSĂ APROBĂRII AGEA la punctul 2 al ordinii de zi  

Se aprobă schimbarea denumirii societății din „Societatea de Investiții Financiare Banat-

Crișana S.A.” în „Lion Capital S.A.”, precum și modificarea corespunzătoare a art. 1 alin. (1) din Actul 

constitutiv al societății, care va avea următorul conținut: Denumirea societății este „Lion 

Capital S.A.”.  

Noua denumire va fi utilizată în toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte asemenea 

acte emanând de la societate doar începând cu data autorizării/aprobării de către Autoritatea de 

Supraveghere Financiară (A.S.F.) a noii denumiri. 
 


