
Eveniment important de raportat:
SIF Banat-Crişana informează acŃionarii că, în data de 9 decembrie 2014, s-a
înregistrat la societate notificarea dlui Adrian Petreanu privind demisia din funcŃia de
administrator al societăŃii.

Director General
Control Intern

Cristea Eugen, RCCI

Teodora Sferdian
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Avizat

Societatea emitentă
| Sediul social | Tel |

Fax | Web | Email | CUI |
Nr. ORC | Nr. în Registrul ASF |
Cap. soc. | PiaŃa reglementată BVB

Societatea de InvestiŃii Financiare Banat-Crişana SA
(SIF Banat-Crişana) Arad, Calea Victoriei nr. 35 A +40 257 234 473

+40 257 250 165 www.sif1.ro sifbc@sif1.ro 2761040
J02 / 1898 / 02.09.1992 PJR09SIIR/020002/02.02.2006
54.884.926,80 lei (simbol: SIF1)

RAPORT CURENT

conformRegulamentuluinr.1/2006privindemitenŃiişioperaŃiunilecuvalorimobiliare
Dataraportului:0 .12.20149

RAPORT CURENT

conformRegulamentuluinr.1/2006privindemitenŃiişioperaŃiunilecuvalorimobiliare
Dataraportului: .12.201410

Eveniment important de raportat:

Ştefan Dumitru

În contextul evenimentelor derulate începând cu data de 8 decembrie 2014,
informăm acŃionarii şi potenŃialii investitori cu privire la următoarele aspecte privind
asigurarea conducerii SIF Banat-Crişana:
Membrii consiliului de administraŃie al SIF Banat-Crişana se vor întruni în cel mai scurt
timp pentru a analiza situaŃia creată şi vor lua măsurile care se impun, astfel încât
societatea să îşi desfăşoare activitatea în bune condiŃii şi în continuare.
În acest moment nu sunt elemente care să afecteze desfăşurarea activităŃii curente a
societăŃii, conducerea executivă fiind asigurată de directori/conducători autorizaŃi de
Autoritatea de Supraveghere Financiară, în conformitate cu prevederile legislaŃiei
pieŃei de capital şi în limitele de competenŃă aprobate de consiliul de administraŃie al
societăŃii.

Vicepreşedinte Consiliul de AdministraŃie SIF Banat-Crişana
Control Intern

Cristea Eugen, RCCI
Avizat

Eveniment important de raportat:

Teodora Sferdian

SIF Banat-Crişana informează acŃionarii că, în data de 9 decembrie 2014,
s-a înregistrat la societate notificarea dlui Adrian Petreanu privind demisia
din funcŃia de administrator al societăŃii.

Director General
Control Intern

Cristea Eugen, RCCI

Adjunct
Avizat

Societatea emitentă
| Sediul social | Tel |

Fax | Web | Email | CUI |
Nr. ORC | Nr. în Registrul ASF |
Cap. soc. | PiaŃa reglementată BVB

Societatea de InvestiŃii Financiare Banat-Crişana SA
(SIF Banat-Crişana) Arad, Calea Victoriei nr. 35 A +40 257 234 473

+40 257 250 165 www.sif1.ro sifbc@sif1.ro 2761040
J02 / 1898 / 02.09.1992 PJR09SIIR/020002/02.02.2006
54.884.926,80 lei (simbol: SIF1)

RAPORT CURENT

conform Regulamentului nr. 1/2006 privind emitenŃii şi operaŃiunile cu
valorimobiliare
Dataraportului:0 .12.20149

RAPORT CURENT

conform Regulamentului nr. 1/2006 privind emitenŃii şi operaŃiunile cu
valorimobiliare
Dataraportului: .12.201410

Eveniment important de raportat:

Ştefan Dumitru

În contextul evenimentelor derulate începând cu data de 8 decembrie
2014, informăm acŃionarii şi potenŃialii investitori cu privire la următoarele
aspecte privind asigurarea conducerii SIF Banat-Crişana:
Membrii consiliului de administraŃie al SIF Banat-Crişana se vor întruni în
cel mai scurt timp pentru a analiza situaŃia creată şi vor lua măsurile care se
impun, astfel încât societatea să îşi desfăşoare activitatea în bune condiŃii şi
în continuare.
În acest moment nu sunt elemente care să afecteze desfăşurarea activităŃii
curente a societăŃii, conducerea executivă fiind asigurată de
directori/conducători autorizaŃi de Autoritatea de Supraveghere
Financiară, în conformitate cu prevederile legislaŃiei pieŃei de capital şi în
limitele de competenŃă aprobate de consiliul de administraŃie al societăŃii.

Vicepreşedinte Consiliul de AdministraŃie SIF Banat-Crişana
Control Intern

Cristea Eugen, RCCI
Avizat


