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PUNCTUL 3 AL ORDINII DE ZI AGEA 

Aprobarea modificării Actului constitutiv al societății. 

Considerente referitoare la propunerile de modificare a Actului Constitutiv al Societății. 

Propunerile de modificare a Actului constitutiv al Societății supuse aprobării Adunării Generale 

Extraordinare a Acționarior (AGEA) vizează, în esență, următoarele aspecte: 

1. Modificarea și adaptarea clauzelor Actului constitutiv ca urmare a propunerii de aprobare a 

modificării denumirii Societății din „Societatea de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A.” în „Lion 

Capital S.A.”, care face obiectul punctului 2 de pe ordinea de zi a AGEA, convocată pentru data 

de 23/24 februarie 2023. În acest sens, în cadrul punctului 3 al ordinii de zi a AGEA, se supune 

aprobării acționarilor modificarea clauzelor cuprinse în cadrul art. 2 alin. (2), art. 6 alin. (6) și alin 

(26) și art. 14 alin. (1) și alin. (2), în sensul înlocurii, în cadrul acestor clauze, a denumirii vechi 

(Societatea de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A. sau SIF Banat-Crișana S.A. sau SIF) cu noua 

denumire supusă aprobării acționarilor (Lion Capital S.A.). 

2. Completarea art. 16 alin. (15) din Actul constitutiv, ca urmare a introducerii în Legea nr. 

24/2017 a art. 105 alin. (23^3), care prevede că, în situația în care actul constitutiv al emitentului 

nu dispune altfel, poziția de „abținere” adoptată de un acționar cu privire la punctele înscrise pe 

ordinea de zi a unei adunări generale a acționarilor nu reprezintă un vot exprimat. De 

asemenea, noua reglementare permite emitenților întroducerea în cadrul actului constitutiv a 

unor mențiuni cu privire la calificarea poziției de „abținere” ca vot exprimat sau ca vot 

neexprimat, cu obligația emitentul de a include în convocatorul adunării generale a acționarilor 

mențiuni cu privire la aceasta.  

Având în vederea noua reglementare legală, practica consacrată la nivelul majorității 

emitenților de pe piața de capital, care consideră abținerile ca fiind voturi exprimate, echitatea 

și necesitatea de a proteja interesele investitorilor care participă la adunările generale ale 

acționarilor, consiliul de administrație consideră că este în interesul investitorilor menținerea 

orientării de până acum și supune aprobării AGEA introducerea în Actul constitutiv al Societății 

a unei clauze exprese, în temeiul căreia „abținerile” vor fi considerate ca fiind voturi exprimate, 

cu consecința luării lor în calcul la stabilirea majorității necesare pentru aprobarea hotărârilor 

adunărilor generale ale acționarilor. 

3. Modificarea art. 6 alin. (14) din Actul constitutiv al Societății, în sensul eliminării trimiterii la 

prevederile art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 (care reglementa definiția 

„intermediarilor” și care, în urma modificării și republicării legii, a devenit art. 2 alin. (1) pct. 19), 

și înlocuirii cu o trimitere generală la definiția intermediarilor, prevăzută de cadrul legal 

aplicabil.  

4. Modificarea și completarea prevederilor art. 7 alin. (15) din Actul constitutiv vizează aspecte 

strict organizatorice, în sensul reglementării exprese a prerogativei directorilor, cărora le-au 

fost delegate competențe de conducere, de a reprezenta 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 administrați, în caz de 

lipsă a președintelui-director general și a vicepreședintelui.   
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Bogdan-Alexandru DRĂGOI 

Președinte al Consiliului de Administrație 

REZOLUȚIA SUPUSĂ APROBĂRII AGEA la punctul 3 al ordinii de zi  

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 publicate 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, 

directorii, 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 consiliul 

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. 


