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BLUE  CAPITAL  S.A. 
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/7035/2012 

Identificator Unic la Nivel European (EUID):  ROONRC.J40/7035/2012 
Cod unic de înregistrare: 30332893 

Adresă sediu social: București, Șoseaua Olteniței nr. 105, Construcția C17 – Pavilion Administrativ, 
Etaj 11, Camera 1102, Sectorul 4 

 
Data:  16.11.2022 

 
Către: SIF Banat-Crisana S.A. 

sifbc@sif1.ro 
 
Ref. la: Notificare prag deținere SIF Banat-Crisana S.A. - depăsire prag 5% (deținere directă) - conform 
Legii nr. 24/2017 republicată (art. 71 alin. 1) și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 (Anexa nr. 18) 
 

 
Anexa nr. 18 la Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 

Notificarea deţinerilor majore 

 

Notificarea deţinerilor majore (de transmis către emitentul relevant şi către autoritatea competentă): 
1. Identitatea emitentului sau a emitentului acţiunilor suport existente, la care sunt anexate drepturi de 
voti: 
Nume: S.I.F. BANAT-CRISANA S.A.  
Simbol: SIF1 
Adresa: Calea Victoriei nr. 35 A, 310158, Arad, România 
J02/1898/1992, CUI RO 2761040  
Cod LEI: 254900GAQ2XT8DPA7274 
2. Motivele notificării (vă rugăm marcaţi căsuţa sau căsuţele corespunzătoare): 
[  ] O achiziţie sau cedare a drepturilor de vot 
[X] O achiziţie sau cedare a instrumentelor financiare 
[  ] Un eveniment prin care se modifică repartizarea drepturilor de vot 
[X] Altele (vă rugăm specificaţi)ii: art. 72 lit. i) Legea nr. 24/2017 
3. Detalii ale persoanei subiect al obligaţiei de notificareiii: 
Denumirea: BLUE CAPITAL S.A. 
 
J40/7035/2012, 30332893 
 

Oraşul şi ţara sediului social (dacă este cazul):  
Bucureşti, Sectorul 4, Şoseaua Olteniţei nr. 105, 
Construcția C17 - Pavilion Administrativ, Camera 
1102, Etaj 11, România 

4. Numele/denumirea completă al/a acţionarului/acţionarilor (dacă este diferit/sunt diferiţi de punctul 3)iv 

N/A 
5. Data scăderii sub, a atingerii sau depăşirii pragului (procentului de vot)v: peste 5% - 14.11.2022 
6. Totalul poziţiilor persoanelor subiect al obligaţiei de notificare: 
 % din drepturile        

de vot anexate 
acţiunilor 

(totalul din 7.A) 

% din drepturile 
de vot prin 
intermediul 

instrumentelor 
financiare (totalul 
din 7.B.1 + 7.B.2) 

Totalul celor două 
exprimat 

procentual % (7.A 
+ 7.B) 

Numărul total 
de drepturi de 

vot ale 
emitentuluivi 

Situaţia rezultată, la data la 
care s-a scăzut sub, s-a 
depăşit sau atins pragul 

9,8155           N/A       9,8155 50.590.893 

Poziţia la data notificării 
anterioare (dacă este 
cazul) 

N/A       N/A     N/A  N/A 
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7. Informaţii de notificat cu privire la situaţia rezultată, la data la care s-a depăşit, s-a scăzut sub sau s-a 
atins pragulvii: 
A: Drepturile de vot anexate acţiunilor 
 

Clasa/tipul de acţiuni 
Codul ISIN, după caz 

Numărul drepturilor de votviii % din drepturile de vot 
Direct 

Art. 71 alin. 
(1)-(3) din 
Legea nr. 
24/2017) 

Indirect 
Art. 72 din Legea 

nr. 24/2017) 

Direct 
Art. 71 alin. (1)-(3) din 

Legea nr. 24/2017) 

Indirect 
Art. 72 din 
Legea nr. 
24/2017) 

ROSIFAACNOR2 45.890.893 4.700.000 8,9036 0,9119 
Subtotal A 45.890.893 4.700.000 8,9036 0,9119 

 
B 1: Instrumentele financiare în conformitate cu art. 75 alin. (1) lit. (a) din Legea nr. 24/2017 

Tipul de 
instrument 
financiar 

Data expirăriiix 
(data scadentă) 

Perioada de 
conversie/ 
exercitarex 

Numărul drepturilor 
de vot care pot fi 

achiziționate dacă 
instrumentul este 
exercitat/convertit 

% din drepturile  de 
vot 

N/A N/A N/A N/A N/A 
SUBTOTAL B.1 N/A N/A 
B 2: Instrumente financiare cu un efect economic similar în conformitate cu art. 75 alin. (1)  lit. (b) din 
Legea nr. 24/2017 

Tipul de 
instrument 
financiar 

Data expirăriiix 

(data scadentă) 
Perioada de 
conversie/ 
exercitarex 

Decontare 
fizică sau în  
numerarxi 

Numărul 
drepturilor           

de vot 

% din 
drepturile 

de vot 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

SUBTOTAL B.2 N/A N/A N/A 
8. Informaţii în legătură cu persoana subiect al obligaţiei de notificare (vă rugăm să marcaţi/bifaţi 
căsuţa corespunzătoare): 
[ ] Persoana subiect al obligaţiei de notificare nu este controlată de către nicio persoană fizică sau entitate 
legală şi nu controlează nicio entitate (entităţi) care are (au) în mod direct sau indirect o expunere în emitentul 
acţiunilor suportxii. 
[X] Lanţul complet al persoanelor controlate prin intermediul cărora se deţin efectiv drepturi de vot şi/sau 
instrumente financiare, începând cu persoana fizică sau entitatea legală de ultim nivel care le controleazăxiii. 

Numele/Denumireaxiv % din drepturile de vot 
dacă acesta este  egal 

sau mai mare decât 
pragul care trebuie 

notificat 

% din drepturile de vot 
prin intermediul 

instrumentelor financiare 
dacă acesta este egal 
sau  mai mare decât 
pragul care trebuie 

notificat 

Totalul celor două 
dacă acesta este egal 
sau mai mare decât 
pragul care trebuie 

notificat 

Gheorghe BILTEANU 
(deținere directă) 

0 N/A 0 

ALBERTHA ENTERPRISES 
LIMITED (deținere directă) 

0 N/A 0 

MACELIA INVESTMENTS 
LIMITED (deținere directă) 

0  N/A 0  

BLUE CAPITAL S.A. (deținere 
directă) 

8,9036 N/A 8,9036 

    
Gheorghe BILTEANU 
(deținere directă) 

0 N/A 0 

H4L AGAM S.A. (deținere 
directă) 

0,9119  N/A 0,9119 
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9. În cazul votului prin reprezentant: [numele/denumirea mandatarului] va înceta să dețină [% şi 
numărul] drepturi de vot începând cu [data]: N/A 

 

 
Întocmit la data de 16.11.2022. 
 
BLUE CAPITAL S.A. 
Prin av. Alina CONSTANTINESCU, împuternicit 

10. Informații suplimentare: aport în natură la capitalul social. 
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