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15 aprilie 2020 

 

COMUNICAT 
 

Societatea de Investiții Banat-Crișana SA comunică investitorilor că, în calitate de acționar al 

Societății de Investiții Financiare Oltenia SA, se va prezenta la ședința adunării generale 

ordinare a acționarilor Societății de Investiții Financiare Oltenia SA convocată pentru data 

de 28/29 aprilie 2020 și va cere în cadrul ședinței adunării atragerea răspunderii 

administratorilor Tudor Ciurezu, Anina Radu, Carmen Popa și Nicolae Stoian. 

Atragerea răspunderii administratorilor menționați se va face pentru motivele indicate în 

cererea de introducere a unor puncte pe ordinea de zi a adunării anexată la Raportul curent 

nr. 2899/06.04.2020 publicat de Societatea de Investiții Financiare Oltenia SA și disponibil în 

pagina emitentului la Bursa de Valori București. Dezbaterile acționarilor și votul pentru 

atragerea răspunderii administratorilor menționați se vor face în cadrul ședinței adunării 

din 28/29 aprilie 2020 în condițiile prevăzute de art. 155 alin. (3) din Legea nr. 31/1990. 

Menționăm că acționarii au posibilitatea să voteze asupra atragerii răspunderii 

administratorilor prin participarea la ședința adunării, personal, sau prin reprezentare cu 

împuternicire în condițiile art. 92 alin. (12) sau alin. (13) din Legea nr. 24/2017. 

Subliniem că dezbaterea atragerii răspunderii administratorilor în ședința adunării și 

acționarea lor în răspundere se impune cu atât mai mult cu cât administratorii au refuzat 

nejustificat să introducă pe ordinea de zi această problemă cerută de acționarii care dețin 

cel puțin 5% din capitalul social. Îngrădirea drepturilor acționarilor de a-și exercita astfel 

controlul asupra gestiunii societății și de a recupera prejudiciile cauzate societății constituie 

un indicator relevant cu privire la temeinicia atragerii răspunderii administratorilor. 

Societatea de Investiții Banat-Crișana SA asigură investitorii că va efectua toate demersurile 

legale pentru sancționarea abuzurilor repetate ale administratorilor Societății de Investiții 

Financiare Oltenia SA și a încălcării de către aceștia a dispozițiilor legale și a deciziilor 

Autorității de Supraveghere Financiară. 
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