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RAPORT CURENT 
conform Regulamentului nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și Legii 

nr. 297/2004 privind piața de capital 

Data raportului: 04.10.2013 

Denumirea societății emitente 
Societatea de Investiții Financiare Banat-Crișana SA  

(SIF Banat-Crișana) 

Sediul social Calea Victoriei nr. 35 A, Arad 310158 

Telefon | Fax +40 257 234 473 | +40 257 250 165 
Web | Email www.sif1.ro | sifbc@sif1.ro 
Codul unic de înregistrare la ORC 2761040 
Nr. de ordine în Registrul Comerțului J02 / 1898 / 02.09.1992 
Nr. în Registrul CNVM PJR09SIIR/020002/02.02.2006 
Capitalul social subscris și vărsat 54.884.926,80 lei 

Piața reglementată pe care se tranzacționează 
valorile mobiliare emise 

 

Bursa de Valori București 

  

 
Eveniment important de raportat:   

 

În ședința din data de 03.10.2013 Consiliul de Administrație al SIF BANAT-CRIȘANA S.A. a 

aprobat reducerea capitalului social al societății prin răscumpărarea de acțiuni proprii de 

către societate, acțiuni care ulterior răscumpărării vor fi anulate. 

Hotărârea de reducere a capitalului social prin răscumpărarea propriilor acțiuni a fost 

adoptată de Consiliul de Administrație al societății în temeiul art. 6 alin. (8) din Statutul 

SIF Banat-Crișana SA care prevede că „Adunarea generală extraordinară a delegat Consiliului de 

administrație exercițiul atribuțiilor sale pentru: (....) c) reducerea capitalului social sau reîntregirea 

sa prin emisiune de noi acțiuni (....)”.  

Art. 207 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990 reglementează modalitatea de reducere a 

capitalului social prin „dobândirea propriilor acțiuni, urmată de anularea lor”. 

De asemenea, art. 104 din Legea nr. 31/1990 prevede că,  condițiile  din art. 1031  ale 

aceleiași legi nu se aplică în cazul dobândirii acțiunilor proprii în conformitate cu art. 207 

alin. (1) lit.c), operațiune care poate fi hotărâtă de consiliul de administrație al societății 

conform art. 6 alin (8) din statut. 

În temeiul argumentelor de mai sus, s-a solicitat Autorității de Supraveghere Financiară 

avizarea operațiunii de  reducere a capitalului social al SIF Banat-Crișana și a programului de 

răscumpărare de către societate a propriilor acțiuni, în următoarele condiții: 

 numărul maxim de acțiuni ce urmează a fi răscumpărate nu va depăși 

54.884.926 de acțiuni, reprezentând 10% din numărul total al acțiunilor emise 

de societate; 

 prețul de achiziție al acțiunilor proprii va fi de minim 0,5 lei/acțiune și de maxim 

de 2,5 lei/acțiune; 
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 programul de răscumpărare al propriilor acțiuni se va desfășura pe o perioadă 

de 18 luni de la data obținerii avizului Autorității de Supraveghere Financiară; 

 la finalizarea programului de răscumpărare a propriilor acțiuni consiliul de 

administrație va stabili suma cu care se va reduce capitalul social precum și 

numărul de acțiuni care vor fi anulate. 
 

 

Dragoș-George BÎLTEANU 

Președinte, Director General 

 

Prin Carmen Dumitrescu 

Director General Adjunct                                                                                              

 

Avizat  

                                                                                                        Control Intern 

                                                                                                      Cristea Eugen, RCCI 

 

 


