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Eveniment important de raportat:

Oferirea de opþiuni de a achiziþiona acþiuni SIF1 cãtre administratorii ºi directorii SIF Banat-Criºana

Urmare a hotãrârii AGEA din data de 26 aprilie 2018 prin care:
- a fost aprobatã rãscumpãrarea a cel mult 1.400.000 de acþiuni în cadrul Programului II pentru distribuirea cu
titlu gratuit cãtre membrii conducerii Societãþii (administratori, directori), în scopul fidelizãrii acestora, precum
ºi al recompensãrii pentru activitatea desfãºuratã în cadrul Societãþii, conform criteriilor de performanþã ce
urmeazã a fi stabilite de Consiliul de Administraþie;
- a fost aprobatã utilizarea acþiunilor achiziþionate în cadrul Programului II de rãscumpãrare a acþiunilor proprii
în vederea distribuirii cu titlu gratuit cãtre membrii conducerii Societãþii (administratori, directori), în cadrul
unui Plan de tip „Stock Option Plan", cu respectarea legislaþiei în vigoare;
- Consiliul de Administraþie al Societãþii a fost împuternicit sã adopte toate mãsurile necesare ºi sã îndeplineascã
toate formalitãþile cerute pentru aprobarea ºi implementarea Planului de tip „Stock Option Plan",

Consiliul de Administraþie al SIF Banat-Criºana a aprobat „Planul de platã pe bazã de acþiuni" („Stock Option Plan"),
prin care au fost oferite cãtre administratorii ºi directorii Societãþii un numãr de 1.400.000 de acþiuni SIF1.
Acþiunile care fac obiectul ofertei urmeazã a fi rãscumpãrate de cãtre SIF Banat-Criºana, în conformitate cu
hotãrârea AGEA din data de 26 aprilie 2018.
Intrarea în drepturi (transferul acþiunilor) se va face la momentul îndeplinirii condiþiilor din „Planul de platã pe bazã de
acþiuni" ºi a exercitãrii de cãtre fiecare beneficiar a opþiunii, dupã împlinirea unui termen de 12 luni de la semnarea
acordurilor de platã.
„Documentul de informare" întocmit conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 (anexa nr. 21) este publicat pe
pagina de Internet a SIF Banat-Criºana, www.sif1.ro.
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