
Eveniment important de raportat:

SIF Banat-Crişana informează acŃionarii că în data de 11.12.2014 au fost înregistrate la

societate următoarele acte individuale emise de Autoritatea de Supraveghere

Financiară:

1. Decizia nr. 1980/10.12.2014 care dispune încetarea aplicabilităŃii Avizului ASF nr.

A/8/27.06.2013 în ceea ce priveşte deŃinerea de către dl. Bîlteanu Dragoş-George a

calităŃii de administrator în cadrul societăŃii SIF Banat-Crişana.

2. Decizia nr. 1981/10.12.2014 prin care se respinge solicitarea SIF Banat-Crişana de

avizare a modificării componenŃei Consiliului de AdministraŃie, ca urmare a alegerii

domnului El Lakis Najib în calitate de administrator al societăŃii, în conformitate cu

Hotărârea nr. 1/15.04.2014 a Adunării generale ordinare a acŃionarilor SIF Banat-

Crişana.

Decizia nr. 1982/10.12.2014 care dispune Consiliului de AdministraŃie al SIF Banat-

Crişana obligaŃia de a convoca adunarea generală a acŃionarilor societăŃii - în

termen de cel mult 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei decizii - cu

includerea pe ordinea de zi a unui punct care să prevadă numirea unor noi

administratori în vederea completării componenŃei Consiliului de AdministraŃie în

numărul prevăzut de Statutul societăŃii.
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Comunicat de presă

|Referitor laarticolul

publicat de cotidianul Bursa în data de 11 decembrie

a.c., informămacŃionarii căSIFBanat-CrişananuatranzacŃionatniciodată,nuadeŃinut

şi nu deŃine nici în prezent acŃiuni emise de fondul Globalworth Real Estate

Investments.

InformaŃiile publicate în cotidianul Bursa în articolul menŃionat mai sus referitoare la

SIFBanat-Crişanasuntcompleteronate.
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SIF Banat-Crişana nu a tranzacŃionat niciodată, nu a deŃinut şi nu

deŃine acŃiuni Globalworth
11decembrie2014,Arad „Banii SIF-urilorar fiajuns înbuzunarele

şefilor arestaŃi, prin Globalworth”
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