
Eveniment important:
Completarea informatiilor puse la dispozitia actionarilor in pregatirea Adunarii  Generale Ordinare a Actionarilor

SIF Moldova din 09/10 februarie 2015 (completare raport din 07.01.2015)

I.Candidaturile depuse pentru calitatea de administrator - punctul 2 de pe ordinea de zi "Alegerea unui
administrator pentru completarea locului vacant ca urmare a deciziei ASF nr 1979/10.12.2014, pentru perioada
ramasa din mandatul 2013 - 2017."

Dosarele de candidatura pentru calitatea  de administrator, depuse in intervalul 09 - 16 ianuarie 2015, ora 1200, au
fost analizate de Comisia nominalizata de catre Consiliul de Administratie, care a validat toate candidaturile, dupa
cum urmeaza:

Nr. 
crt.

Data
depunerii

candidaturii

Nume 
Prenume

Localitatea
de

domiciliu
Calificare

Propus
de

Administrator
independent

calitate
declarata

1 15.01.2015
ALBU
Gheorghe

Bucuresti

Studii superioare 
Doctor in economie - Academia de Studii Economice Bucuresti -
specializarea Comert - Servicii 
Studii de licenta - licentiat in stiinte economice - Academia de
Studii Economice Bucuresti - specializarea Comert

actionar da

2 15.01.2015
TRIFA
Aurelian
Mircea Radu

Bucuresti

Studii superioare 
Executiv Master of Business Administration - Institutul de
Administratie Publica si a Afacerilor "ASEBUSS", Bucuresti 
Studii de licenta - licentiat in inginerie - Universitatea
Politehnica Bucuresti - Facultatea de Aeronave 
Specializari, calificari 
Analiza investitiilor Investment banking si evaluarea
intreprinderilor Guvernanta Corporativa

actionar nu

CV-urile se pot consulta pe www.sifm.ro/candidaturi CA .

II. Procedura de vot secret pentru alegerea administratorului 

Exprimarea votului pentru alegerea administratorului se face prin vot secret, conform art.130 (2)  din Legea 31/1990. 
Pentru a fi valida hotararea adoptata  de adunarea generala a actionarilor, aceasta trebuie sa fie luata cu majoritate
(peste 50% din voturile exprimate) conform art.6 din Actul constitutiv SIF Moldova SA.

Alegerea administratorului  se desfasoara in doua tururi de scrutin; cel de-al doilea tur de scrutin se face in conditiile
in care, din primul tur de scrutin niciun candidat nu a obtinut 50%+1 voturi "pentru" din voturile exprimate.

Formularele de procuri speciale ºi formularele de buletin de vot  completate cu candidaturile eligibile în ordinea
alfabetica a numelui (criteriu precizat in Convocator), se pun la dispoziþia acþionarilor începând cu data de
16.01.2015, ora 1700 la sediul societatii si pe site-ul www.sifm.ro.

Exprimarea optiunilor de vot prin procuri speciale, procuri speciale autentificate, buletine de vot scris sau electronic se
va realiza pana in data de 06.02.2015, ora 1200.
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