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Eveniment important de raportat:

SIF Banat-Crişana informează investitorii că în data de
12.12.2014 s-a întrunit Consiliul de administraŃie al societăŃii, în
prezenŃa celor 3 administratori în funcŃie: dl Ştefan Dumitru –
vicepreşedinte CA, dl Ion Stancu – membru CA, dl Toma-Chiser
Valentin – membru CA.

În baza Deciziei ASF nr. 1980/10.12.2014, Consiliul de
administraŃie a constatat încetarea aplicabilităŃii Avizului ASF
nr. A/8/27.06.2013, în ceea ce priveşte deŃinerea de către
dl Dragoş-George Bîlteanu a calităŃii de administrator în cadrul
societăŃii.

În baza Deciziei ASF nr. 1981/10.12.2014, Consiliul de
administraŃie a constatat că ASF a respins solicitarea SIF Banat-
Crişana de avizare a modificării componenŃei consiliului de
administraŃie, ca urmare a alegerii dlui Najib El Lakis în calitate
de administrator al societăŃii.

Având în vedere cele de mai sus, în cazul domnului Dragoş-
George Bîlteanu, încetează calitatea de director general, ca
urmare a încetării calităŃii de preşedinte al consiliului de
administraŃie.

În contextul celor de mai sus, Consiliul de administraŃie a luat
următoarele decizii:
1. Conform prevederilor art. 7 alin. (16) din actul constitutiv al
societăŃii, în absenŃa preşedintelui, vicepreşedintele consiliului
de administraŃie, domnul Ştefan Dumitru, reprezintă
societatea în relaŃiile cu terŃii.
2. Pentru a asigura funcŃionarea activităŃii curente în condiŃii
normale, consiliul de administraŃie a stabilit limite de
competenŃă de semnătură explicite, pe operaŃiuni, pentru
directorii generali adjuncŃi.
3. Pentru perioada următoare, consiliul de administraŃie se va
întruni în regim de urgenŃă ori de câte ori va fi necesar.
Membrii consiliului de administraŃie vor păstra în permanenŃă
accesibile canalele de comunicare cu executivul societăŃii.
Luând la cunoştinŃă Decizia ASF nr. 1982/10.12.2014 consiliul
de administraŃie va efectua demersurile necesare pentru
convocarea adunării generale a acŃionarilor, în termenul şi în
conformitate cu dispoziŃiile ASF.

Vicepreşedinte al Consiliului de AdministraŃie

Avizat Control Intern
Cristea Eugen, RCCI

Ştefan Dumitru

COMUNICAT

| SIF Banat-Crişana informează
acŃionarii că în perioada 23 decembrie 2014 – 31 ianuarie 2015
sistează temporar plata dividendelor, având în vedere
desfăşurarea procesului de inventariere a patrimoniului
societăŃii, înconformitatecuprevederilelegale.
InformaŃii suplimentare se pot obŃine de la biroul RelaŃii cu
Investitorii,telefon0257255046,e-mail:comunicare@sif1.ro.
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