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ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ pentru persoane fizice 

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) din 23/24.02.2023 

Subsemnatul,  … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … , având codul numeric personal - 
CNP (sau numărul de înregistrare echivalent în registrul acționarilor - pentru acționarii nerezidenți) 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| deținător a  … … … … … … … … … … … …acțiuni emise de Societatea de Investiții 
Financiare Banat-Crișana S.A. Arad, reprezentând … … … … … % din totalul acțiunilor emise, care îmi conferă dreptul la … … 
… … … … … … voturi în AGEA, reprezentând … … … … … % din totalul drepturilor de vot, numesc prin prezenta ca reprezentant 

al meu pe …………………………………………………………………………………………………...................................................................…………………………  

(Datele de identificare ale reprezentantului desemnat - nume, prenume/denumire, CNP/CUI) 

sau pe ……………………………………………………………………………………………………………………………………….  

(Datele de identificare ale reprezentantului desemnat - nume, prenume/denumire, CNP/CUI) 

în AGEA care va avea loc în data de 23.02.2023, ora 10:00 (prima convocare), sau în data de 24.02.2023, ora 10:00 (a doua 
convocare), la sediul societății din Arad, Calea Victoriei 35A, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele la data de  
10.02.2023 (data de referință), după cum urmează:  

 Rezoluții supuse aprobării AGEA: Pentru Împotrivă Abținere 

1. 
Se aprobă alegerea secretarilor ședinței adunării generale extraordinare a acționarilor societății, respectiv a acționarilor Laurențiu Riviș, 
Adrian Marcel Lascu și Daniela Vasi, având datele de identificare disponibile la sediul societății, care vor verifica îndeplinirea tuturor 
formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea adunării, vor număra voturile exprimate de acționari asupra punctelor aflate 
pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor și vor întocmi procesul verbal de ședință al adunării. 

▢ ▢ ▢ 

2. 
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. 

▢ ▢ ▢ 

3. 
Se aprobă modificarea Actului constitutiv al societății, după cum urmează: 
- art. 2 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut: 
Sucursala București-Rahmaninov a Lion Capital S.A., fără personalitate juridică, cu sediul în municipiul București, sector 2, Str. Serghei 
Vasilievici Rahmaninov, nr. 46-48, etajul 3, desfășoară același obiect de activitate cu Societatea. 
- art. 6 alin. (6) se modifică și va avea următorul conținut: 
Adunarea Generală a Acționarilor va mandata Consiliul de Administrație să răscumpere acțiunile Lion Capital S.A. la prețuri stabilite de 
consiliul de administrație în conformitate cu reglementările ASF. 
- art. 6 alin. (14) se modifică și va avea următorul conținut: 
Acționarii pot participa la adunarea generală a acționarilor direct sau pot fi reprezentați de alte persoane, acționari sau nu, în baza unei 
împuterniciri speciale sau generale, conform legii. Acționarii pot acorda o împuternicire generală pentru participarea și votarea în cadrul 
adunării generale a acționarilor, dată de un acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform legii aplicabile sau unui avocat. 
Acționarii pot vota și prin corespondență în conformitate cu reglementările legale aplicabile. Transmiterea împuternicirilor sau a voturilor prin 
corespondență trebuie efectuată astfel încât acestea să fie înregistrate la societate cu cel puțin 48 de ore înainte de adunare, cu respectarea 
reglementărilor, a dispozițiilor legale și a procedurilor de organizare și desfășurare a adunărilor generale, aprobate și pub licate conform legii 
și a prevederilor prezentului Act constitutiv, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot. 
- art. 6 alin. (15) se modifică și va avea următorul conținut: 
Fiecare acțiune dă dreptul la un vot. Adunarea  generală a acționarilor va stabili pentru fiecare hotărâre adoptată cel puțin numărul de acțiuni 
pentru care s-au exprimat voturi valabile, proporția din capitalul social reprezentată de respectivele voturi, numărul total de voturi valabil 
exprimate, precum și numărul de voturi exprimate „pentru” și „împotrivă” fiecărei hotărâri și, dacă este cazul, numărul de abțineri. Completarea 
buletinului de vot cu opțiunea „abținere” cu privire la oricare sau chiar la toate punctele înscrise pe ordinea de zi a unei adunări generale a 
acționarilor reprezintă vot exprimat cu privire la respectivele puncte de pe ordinea de zi, convocatorul aferent urmând sa cuprindă mențiuni 
exprese cu privire la acest aspect. 
- art. 6 alin. (26) se modifică și va avea următorul conținut: 
La solicitarea Societății Lion Capital S.A., depozitarul central care ține evidența acționarilor societății furnizează societății datele și informațiile 
necesare pentru organizarea și desfășurarea adunării generale a acționarilor, potrivit reglementărilor legale și convenționale în vigoare 
- art. 7 alin. (15) se modifică și va avea următorul conținut: 
Președintele-director general sau, în caz de absență a acestuia, vicepreședintele sau,  în caz de absență și a acestuia din urmă, director ii, 
reprezintă societatea în relațiile cu terții, în limitele atribuțiilor și competențelor prevăzute de reglementările interne ale Societății și de 
competențele de decizie și semnătură, aprobate de către Consiliul de administrație.   
- art. 14 alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut: 
Persoanele alese în Consiliul de Administrație trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de Legea 31/1990 republicată și de legislația 
pieței de capital și să nu fie membri în consiliul de administrație/consiliul de supraveghere sau directori/membri ai directoratului ai/al unei alte 
A.F.I.A./societăți de administrare a investițiilor/societăți de investiții sau ai/al depozitarului activelor Lion Capital S.A., nu trebuie să fie membri 
în consiliul de administrație/consiliul de supraveghere al unei S.S.I.F. cu care Lion Capital S.A. a încheiat contract de intermediere financiară 
și nu trebuie să fie angajați sau să aibă orice fel de relație contractuală cu o altă S.A.I. ori cu o societate de investiții, cu excepția altor entități 
care aparțin aceluiași grup. 
- art. 14 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut: 
Persoanele numite în funcția de director precum și persoanele care îi înlocuiesc pe aceștia nu trebuie să fie membri în consi liul de 
administrație/consiliul de supraveghere sau directori/membri ai directoratului ai/al unui alt A.F.I.A. sau ai/al depozitarului activelor Lion Capital 
S.A., nu trebuie să fie membri în consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, directori sau membri ai directoratului unei societăți de 
servicii de investiții financiare (S.S.I.F.) cu care Lion Capital S.A. a încheiat contract de intermediere și nu trebuie să fie angajați sau să aibă 
orice fel de relație contractuală cu un alt A.F.I.A., cu excepția altor entități care aparțin aceluiași grup. 

▢ ▢ ▢ 

4. 
Se aprobă împuternicirea Consiliului de administrație, a Președintelui-Director general și a Vicepreședintelui-Director general adjunct pentru 
efectuarea tuturor demersurilor necesare în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârilor privind schimbarea denumirii și a modificării Actului 
constitutiv, incluzând, dar fără a se limita la: înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea și executarea hotărârilor, întocmirea, semnarea și 
transmiterea tuturor documentelor în acest scop (modificarea oricăror alte elemente de identificare ale societății, dacă va fi cazul, de ex: 
modificare aspect grafic al emblemei – logo, marcă, simbol bursier, precum și a oricăror alte asemenea elemente distinctive), efectuarea 
tuturor și a oricăror formalități necesare, în fața oricărei autorități competente, pentru punerea în aplicare a hotărârilor adoptate de către 
adunarea generală extraordinară a acționarilor. 

▢ ▢ ▢ 

5. Se aprobă data de 14 martie 2023 ca dată de înregistrare (13 martie 2023 ca ex date), în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din 
Legea nr. 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018. 

▢ ▢ ▢ 

 

DATA SEMNĂRII 
 
 

NUME ȘI PRENUME ACȚIONAR  

   (se va completa numele și prenumele în clar, cu majuscule) 

    
  SEMNĂTURA  
   (semnătura acționarului) 

 
 
NOTĂ:  Termenul limită pentru înregistrarea împuternicirii speciale la sediul central al SIF Banat-Crișana este data de 

21 februarie 2023, ora 10:00 a.m. 
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DOCUMENTE CARE ÎNSOȚESC ÎMPUTERNICIREA SPECIALĂ 

□ copie certificată pentru conformitate cu originalul a actului de identitate al acționarului, care să permită identificarea acestuia în lista acționarilor SIF Banat-
Crișana la data de referință eliberată de Depozitarul Central SA; copiile vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către acționar prin semnarea 
fiecărei pagini a copiilor depuse; 

□ copie certificată a actului de identitate al reprezentantului (CI/BI sau pașaport);  

 

COMPLETAREA ÎMPUTERNICIRII SPECIALE 

Procedura de completare a împuternicirii speciale este disponibilă pe internet, la adresa www.sif1.ro. Împuternicirea specială se completează și se semnează în trei 
exemplare originale: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru societate.  

 

TRANSMITEREA ÎMPUTERNICIRII SPECIALE 

□ în original, pe suport de hârtie - depusă sau transmisă prin orice formă de curierat la sediul central al societății din Arad, Calea Victoriei, nr. 35A, astfel 
încât să poată fi înregistrată la societate până la data de 21.02.2023, ora 10:00 a.m., în scopul verificării identității acționarilor, sub sancțiunea pierderii 
dreptului de vot; în acest caz, împuternicirea specială cu instrucțiunile de vot ale acționarului se introduce într-un plic pe care se menționează în clar și cu 
majuscule: „ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ – NUME, PRENUME/DENUMIRE ACȚIONAR”; acest plic, împreună cu restul documentelor însoțitoare se 
expediază la Societate într-un plic pe care se menționează în clar și cu majuscule „PENTRU AGA”. 

□ prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică la adresa aga@sif1.ro, până la data 
de 21.02.2023, ora 10:00 a.m., în scopul verificării identității acționarilor, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot.   

Notă: Conform prevederilor Legii 455/2001 semnătura electronică extinsă reprezintă acea semnătură electronică care îndeplinește cumulativ următoarele 
condiții: (i) este legată în mod unic de semnatar; (ii) asigură identificarea semnatarului; (iii) este creată prin mijloace controlate exclusiv de semnatar; (iv) este 
legată de datele în formă electronică, la care se raportează în așa fel încât orice modificare ulterioară a acestora este identificabilă. 
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