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Eveniment important de raportat:

Modificarea propunerii Consiliului de administrație
privind repartizarea profitului din anul 2010
Consiliul de administrație al SIF Banat-Crișana, întrunit în data de 15 martie 2011, a decis majorarea
valorii dividendului pe acţiune propus în situaţiile financiare aprobate în data de 7 martie 2011.
În consecinţă, Consiliul de administraţie supune spre aprobare Adunării Generale Ordinare a
Acționarilor convocată pentru data de 27/28 aprilie 2011 repartizarea profitului net aferent exercițiului
financiar 2010, în sumă de 62.996.316 lei, după cum urmează:
Destinație

Suma (lei)

1. Alte rezerve, pentru surse proprii de finanțare utilizabile
în viitor conform hotărârii adunării generale ordinare a
acționarilor

30.065.360

2. Dividende, reprezentând 0,060 lei brut pentru o acțiune

32.930.956

Dividendele se cuvin acționarilor care vor deține acțiuni la data de înregistrare aprobată de Adunarea
Generală Ordinară a Acționarilor.
Se propune ca plata dividendelor să se facă în termen de 6 luni de la data Adunării Generale Ordinare
a Acționarilor, în conformitate cu prevederile art.238, alin (2) din Legea nr.297/2004 privind piața de
capital.
Raportul administratorilor pentru anul 2010 şi situaţiile financiare pentru exerciţiul financiar 2010 vor
fi modificate corespunzător propunerii formulate mai sus. Variantele actualizate ale acestor
documente vor fi puse la dispoziţia acţionarilor, putând fi consultate şi pe internet, la adresa
www.sif1.ro.
Preşedinte, Director General
Ioan Cuzman
Control Intern
Cristea Eugen, RCCI
Număr de ordine în Registrul Comerţului: J02/1898/1992, Cod unic de înregistrare: RO 2761040
Număr Registru C.N.V.M.: PJR09SIIR / 020002 / 02.02.2006, Capital social subscris şi vărsat: 54.884.926,80 lei
Cont bancar: RO31 RNCB 0015 0303 4170 0001, BCR Sucursala Arad

