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Eveniment important de raportat: COMUNICAT 

În temeiul Legii nr. 297/2004, în conformitate cu datele din registrul consolidat al acţionarilor 

S.I.F. Banat-Crişana S.A. la data de 24.10.2011 primit de la Depozitarul Central S.A. Bucureşti, 

urmare a verificărilor efectuate, consiliul de administraţie al S.I.F. Banat-Crişana S.A. a constatat 

suspendarea drepturilor de vot ale acţionarilor care, individual ori împreună cu persoanele cu 

care acţionează în mod concertat au depăşit pragul legal de deţinere de 1% din capitalul social 

al S.I.F. Banat-Crişana S.A., după cum urmează: 

1. Drepturile de vot reprezentând 13,797 % din capitalul social al S.I.F. Banat-Crişana S.A. 

aferente acţiunilor ce depăşesc pragul de 1% din capitalul social, deţinute de  acţionarii 

care acţionează sau se prezumă că acţionează concertat cu BANCA TRANSILVANIA S.A. 

2. Drepturile de vot reprezentând 0,153 % din capitalul social al S.I.F. Banat-Crişana S.A. 

aferente acţiunilor ce depăşesc pragul de 1% din capitalul social, deţinute de acţionarii 

care acţionează sau se prezumă că acţionează concertat cu CHELU Cătălin Constantin. 

3. Drepturile de vot reprezentând 5,413 % din capitalul social al S.I.F. Banat-Crişana S.A. 

aferente acţiunilor ce depăşesc pragul de 1% din capitalul social, deţinute de un grup de 

acţionari care au o politică comună în legătură cu S.I.F. Banat-Crişana S.A., care 

acţionează în mod concertat. 

 

Lista cu acţionarii S.I.F. Banat-Crişana S.A. care au drepturi de vot suspendate pentru A.G.O.A. din 

3/4 noiembrie 2011 poate fi consultată pe site-ul societăţii, la adresa www.sif1.ro, secţiunea 

Informaţii investitori - AGA. 

 

La data de 24.10.2011, dată de referinţă pentru A.G.O.A. din 3/4 noiembrie 2011, capitalul social 

al S.I.F. Banat-Crişana S.A.  este de 54.884.926,80 lei, împărţit în 548.849.268 acţiuni. Totalul 

drepturilor de vot este de 548.849.268, din care sunt suspendate 102.278.233. 
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