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CONSILIUL DE ADMINISTRATIE  

AL 

SOCIETATII DE INVESTITII FINANCIARE MOLDOVA  SA 

cu sediul social în municipiul Bacau, str. Pictor Aman nr. 94C, judeţul Bacau, 

înregistrată in Registrul  Comerţului sub numărul J04/2400/1992, având codul 

unic de înregistrare 2816642, intrunit in sedinta din data de 08 martie 2013 
 

 

In temeiul art. 1171 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale republicata, 

cu modificarile si completarile ulterioare si a art. 7, alin (1), lit. a) din Regulamentul CNVM 

nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor 

generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare,  

 

Avand in vedere solicitarea de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale a Actionarilor 

– Ordinara a SIF Moldova, transmisa de catre un grup de actionari reprezentand impreuna 

un procent mai mare de 5% din capitalul social al SIF Moldova (Fond de Pensii 

Administrat Privat ING – 1,67%, Le Bomin Diana 2,79% si Mihai Rotaru 2,18%) 

   

 

C O N V O A C A 

         pentru data de 04 aprilie 2013  
 

la ora 1000 Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SIF Moldova SA 

si la ora 1100 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIF Moldova SA 

 

Lucrările adunărilor generale se vor desfăşura la Casa de Cultură Vasile Alecsandri, 

din municipiul Bacău, str. Mărăşeşti nr. 5, judeţul Bacău. 

Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile Actului constitutiv al SIF 

Moldova SA, Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările ulterioare, Legii nr. 297/2004 

cu modificările ulterioare şi ale  reglementărilor CNVM pentru aplicarea acesteia. 

Capitalul social al societăţii este format din 519.089.588 acţiuni nominative, cu 

valoare nominală de 0,1 lei, dematerializate şi indivizibile, fiecare acţiune dă dreptul la un 

vot în cadrul adunărilor generale ale acţionarilor, cu excepţia acţiunilor al căror drept de 

vot este suspendat conform prevederilor art. 2861 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 297/2004, 

modificata prin Legea nr.11/2012. 

Informaţiile referitoare la numărul acţiunilor cu dreptul de vot suspendat vor fi făcute 

publice conform Instructiunii  CNVM nr.6/2012. 

La adunarile generale ale acţionarilor sunt îndreptăţiţi să participe şi să voteze toţi 

acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de 13 martie 2013 stabilită 

ca dată de referinţă. 
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Adunarea  Generala Extraordinara  a Actionarilor va avea urmatoarea 

ordine de zi:  
 

1 Alegerea secretariatului sedintei AGA dintre actionarii societatii conform Legii 31/1990 

art 129, alin. (21). 

2 Aprobarea unui program de rascumparare de actiuni proprii in urmatoarele conditii:  

a) numarul maxim de actiuni ce urmeaza a se dobandi: 51.908.000 de actiuni; 

b) programul de rascumparare are drept scop reducerea capitalului social, in conditiile 

legii; 

c) pretul  minim de achizitie va fi pretul de piata de la BVB din momentul efectuarii 

achizitiei, iar pretul maxim de achizitie al actiunilor va fi de 1,60 lei/actiune; 

d) durata programului:  9 luni de la data publicarii  hotararii AGEA in MO partea a IV-a. 

e) plata actiunilor rascumparate se face din profitul distribuibil sau din rezervele 

disponibile ale societatii, inscrise in ultima situatie financiara anuala aprobata, cu 

exceptia rezervelor legale, conform prevederilor art. 1031 din Legea nr. 31/1990, 

actualizata. 

3 Aprobarea modificărilor “Actulului Constitutiv” al SIF Moldova SA, conform propunerii 

Consiliului de Aministratie, prezentate in “Anexa” la Convocator. 

4 Aprobarea datei de 22 aprilie 2013 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora 

se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre adunarea generala extraordinara a 

actionarilor. 

 

Adunarea  Generala Ordinara  a Actionarilor va avea urmatoarea ordine 

de zi (completata):  

 

1 Alegerea secretariatului sedintei AGA dintre actionarii societatii conform Legii 

31/1990 art 129, alin (21). 

2 Aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administratie pentru anul 2012. 

3 Aprobarea situatiilor financiare individuale pentru anul 2012, insotite de opinia 

auditorului financiar. 

4 Aprobarea repartizarii pe destinatii a profitului net realizat in anul 2012; aprobarea 

dividendului brut/actiune in valoare de: a) 0,17 lei/act. sau b) 0,24 lei/act; aprobarea 

participarii la profit a directorilor si  administratorilor; stabilirea termenului si a 

modalitatilor de plata a dividendelor. 

5 Aprobarea prescrierii dividendelor aferente exercitiului financiar 2009 stabilite prin 

AGOA din 30.04.2010, neridicate  pana la data de 02.07.2013 si inregistrarea lor la 

“alte venituri”. 

6 Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru anul 2012. 

7 Aprobarea Programului de activitate 2013 si a Politicii de investitii a SIF Moldova; 

aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2013. 

8 Informare privind „Codul de Guvernanta Corporativa al SIF Moldova”. 

9 Alegerea Consiliului de Administratie format din 7 membri, pentru un mandat de 4 

ani ( 2013-2017). 

10 Aprobarea limitelor  generale de remunerare pentru administratori si directori si a 

oricaror alte avantaje acordate in conformitate cu art. 15318 din legea 31/1990 privind 

societatile; aprobarea Contractului de administratie si a Contractelor de management 

pe perioada mandatului 2013-2017. 

11 Aprobarea numirii auditorului financiar si a duratei contractului de audit financiar. 
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12 Aprobarea datei de 22 aprilie 2013  ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora 

se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre adunarea generala ordinara a 

actionarilor. 

 

Precizare: la punctul 4) de pe ordinea de zi a AGA-O, actionarii vor vota una din cele 2 

variante propuse privind valoarea dividendului. In cazul in care vor fi bifate ambele 

variante, votul va fi anulat.  

 

a) Dreptul actionarilor de a participa la adunarile generale 

Acţionarii înscrişi în registrul acţionarilor la data de referinţă pot participa la 

adunarile generale personal, prin reprezentantii legali sau  prin mandatar pe baza de 

Procura speciala (in conditiile art. 6 alin (15) din “Actul Constitutiv”), ori pot vota prin 

buletin de vot scris sau electronic conform procedurilor afişate pe web-site-ul societăţii 

www.sifm.ro. Votul electronic se poate exercita accesand aplicatia securizata de pe web-

site-ul societatii www.sifm.ro. 

Accesul acţionarilor persoane fizice, îndreptăţiţi să participe la adunarile generale 

este permis prin simpla probă a identităţii acestora. 

Acţionarii persoane juridice pot participa la adunările generale prin reprezentantul 

legal pe baza unui document oficial, emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării 

convocatorului adunării generale a acţionarilor, care atestă această calitate (certificat 

constatator emis de Registrul Comerţului sau altă autoritate competentă). Acţionarul 

persoană juridică reprezentat de o altă persoană (alta decât reprezentantul legal, in 

conditiile art. 6 alin (15) din “Actul Constitutiv”) va depune pana in data de 02 aprilie 2013, 

ora 1000  procura specială semnată de reprezentantul legal şi documentul oficial care atestă 

calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice, precum şi actul de identitate al 

participantului (mandatarului) la adunare.    

Informatii privind Procurile speciale si Buletinele de vot sunt mentionate la punctul f). 

 

b) Dreptul actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a 

adunarilor generale si de a face propuneri de hotarari pentru punctele 

existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi. 

Acţionarii detinand cel puţin 5% din capitalul social, au dreptul: 

(i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale, cu condiţia ca fiecare 

punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de 

adunarea generală, şi 

(ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi 

incluse pe ordinea de zi a adunării generale.  

Termenul limită până la care acţionarii îşi pot exercita drepturile menţionate mai sus 

este  8 martie 2013, ora 1500. 

In vederea identificarii si dovedirii calitatii de actionar a persoanei care face 

propuneri pentru completarea ordinii de zi, actionarul va atasa o copie a documentului 

care ii atesta identitatea, insotita de extrasul de cont emis de Depozitarul Central, din care 

rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute la data propunerii (in perioada 

01-08.03.2013). 

 

c) Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi 

Fiecare acţionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi 

a adunărilor generale, până cel târziu la data de 02 aprilie 2013. SIF Moldova SA poate 

http://www.sifm.ro/
http://www.sifm.ro/
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răspunde prin postarea răspunsului pe website-ul propriu, la secţiunea "întrebări 

frecvente" sau în cadrul lucrărilor adunărilor generale, daca informatiile solicitate respecta 

caracterul de informatie publica si nu se regasesc in materialele aferente ordinii de zi sau 

in raportarile institutionale efectuate. 

Propunerile sau intrebarile actionarilor vor putea fi transmise în scris, prin poştă sau 

servicii de curierat, la sediul societăţii menţionat mai sus, sau prin mijloace electronice (la 

adresa de email actionariat@sifm.ro). Pentru identificarea persoanelor care  fac propuneri 

pentru completarea ordinii de zi, acestea vor anexa solicitării şi copii ale documentelor care 

să le ateste identitatea. 

 

d) Documentele aferente adunarilor generale ale actionarilor  

 Materialele informative corespunzatoare fiecărui punct de pe ordinea de zi a 

adunărilor  generale, opinia auditorului financiar Deloitte Audit si situatiile financiare 

auditate,  condiţiile şi conţinutul minim al dosarelor de candidatură pentru funcţia de 

administrator, proiectele de hotărâri şi procedura de desfasurare a AGA aprobata de 

Consiliul de Administraţie sunt puse la dispoziţia acţionarilor odata cu Convocatorul, pe 

website-ul societăţii www.sifm.ro si la punctele de documentare (sediul central al 

societăţii- Bacau, str. Pictor Aman nr.94 C, tel 0234/576740, reprezentanţa Bucuresti- 

str. Nerva Traian nr.12, bl. M37, parter, sector 3, tel 021/3237580, reprezentanţa Iasi - 

str. Grigore Ureche nr.3, tel 0232/211800). 

 Procedura de desfasurare a AGA cuprinde : procedura de vot prin mandatar (procura 

speciala), procedura de vot prin corespondenta, procedura de vot deschis si vot secret 

pentru alegerea administratorilor si auditorului financiar, procedura de alegere si modul 

de functionare a organelor adunarii generale, precizari privind desfasurarea lucrarilor 

adunarilor  generale ale actionarilor. 
 

 În situaţia apariţiei unor noi informaţii relevante dupa punerea la 

dispoziţie a materialelor, acţionarii vor fi informaţi prin completarea 

acestora, în aceeaşi manieră şi prin publicarea unui Comunicat de presă,  

pâna pe data de 08 martie 2013 ora 1700. 

 

e) Dreptul actionarilor de a formula propuneri de candidati pentru 

posturile de administratori . 

 Membrii actuali ai Consiliului de Administratorii sau actionarii au dreptul de a 

nominaliza persoane pentru candidatura la postul de administrator, conform art.117 alin 

(6) si art. 1371 din legea 31/1990. 

 Candidaţii pentru funcţia de administrator vor depune dosarele de 

candidatură la sediul central al societăţii pana la data de 08 martie 2013 ora 

1500 , sau la punctele de documentare (sediile reprezentantelor SIF Moldova) 

pana la data de 07 martie, ora 1500. 

 Lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea 

profesionala a persoanelor propuse pentru funcţia de administrator se află la dispoziţia 

acţionarilor, publicată pe website-ul societăţii www.sifm.ro , şi poate fi completată până la 

data limită de depunere a dosarelor. 

 Zilnic, intre orele 1700 -1800, vor fi afisate pe website www.sifm.ro candidaturile 

depuse, in ordinea cronologica a primirii, insotite de CV-urile puse la dispozitie de 

candidat, cu precizarea indeplinirii/neindeplinirii criteriilor privind calitatea de 

mailto:actionariat@sifm.ro
http://www.sifm.ro/
http://www.sifm.ro/
http://www.sifm.ro/
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administrator independent, conform declaratiei din dosarul de candidatura (art.138^2 din 

Legea 31/1990). 

 La sfarsitul perioadei de depunere a dosarelor, in data de 08 martie 2013 

ora 1700,  vor fi afisati pe website www.sifm.ro candidatii eligibili pentru 

calitatea de administrator, care vor fi  înscrişi pe buletinele de vot în ordinea 

alfabetica a numelui. 

 

f) Votul prin mandatar si votul prin corespondenta: Procura speciala si 

Buletinul de vot  

Formularele de procuri speciale şi formularele de buletin de vot se pun la dispoziţia 

acţionarilor odata cu Convocatorul, pe website-ul societăţii www.sifm.ro si la punctele de 

documentare.    

Execitarea votului se face incepand cu data de 08 martie 2013 ora 1700, 

dupa finalizarea termenului de depunere a candidaturilor pentru functia de 

administrator si inscrierea candidaturilor eligibile pe formularele de vot. 

Formularele de procuri speciale şi buletinele de vot vor fi depuse sau 

transmise până în data de 02 aprilie 2013 ora 1000, sub sancţiunea pierderii 

exerciţiului dreptului de vot în adunările generale. Procurile speciale se depun în 

original sub semnatură olografă sau se transmit ca document electronic cu semnatură 

electronică extinsă, conform Legii 455/2001 privind semnatura electronică, prin e-mail la 

adresa actionariat@sifm.ro.  

Revocarea mandatului se face în scris, prin oricare din formele de 

desemnare pâna cel mai târziu în data de 02 aprilie 2013 ora 1000 . 

Acţionarii – persoane fizice sau juridice - înregistraţi la data de referinţă pot fi 

reprezentaţi in adunarile generale şi prin alte persoane decât acţionari, pe baza unei 

procuri speciale autentificate conform art. 6 alin (15) din “Actul Constitutiv”.  

Formularele de procuri speciale autentificate se vor primi până în data de 02 aprilie 

2013, ora 1000, la punctele de documentare, sub sancţiunea pierderii exerciţiului 

dreptului de vot în adunările generale. 

Institutiile de credit care presteaza servicii de custodie pentru actionarii societatii pot 

semna si transmite procurile speciale/buletinele de vot in numele clientilor acestora, in 

baza drepturilor conferite prin contractele de custodie si a instructiunilor specifice de vot 

primite de la clienti pentru adunarile generale din 04/05 aprilie 2013, cu respectarea 

Dispunerii de  masuri CNVM 26/2012 si a “Procedurii de desfasurare a AGA”. 

Unui actionar ii este permis sa acorde o procura speciala unui singur 

mandatar. 

In cadrul formularului de procura speciala, actionarul va da persoanei care il 

reprezinta, toate instructiunile specifice pentru fiecare punct inscris pe ordinea 

de zi; votul discretionar nu este permis. 

Acţionarii care au votat prin procuri speciale sau buletine de vot îşi pot modifica 

opţiunea iniţială de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil ultimul 

vot exprimat şi înregistrat până în datele limită precizate in Convocator. Participarea 

directă a acţionarului în adunarile generale înlătură orice alte opţiuni de vot transmise 

anterior. 

Verificarea şi centralizarea voturilor anterior exprimate prin buletine de vot şi prin 

procuri speciale este realizată de o comisie tehnică desemnată de Consiliul de 

Administraţie, formată din persoane care vor păstra în siguranţă şi vor asigura 

http://www.sifm.ro/
http://www.sifm.ro/
mailto:actionariat@sifm.ro
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confidenţialitatea voturilor până în momentul în care sunt cunoscute şi celelalte voturi 

exprimate pentru proiectele de rezoluţii  înscrise pe ordinea de zi. 
 

g) Suspendarea dreptului de vot 

In cazul persoanelor care depasesc limita de detinere de 5% din capitalul social al SIF 

Moldova SA si/sau care actioneaza in mod concertat, se suspenda exercitiul dreptului de 

vot pentru actiunile detinute peste pragul legal prin limitarea “pro-rata” la detinerile din 

data de referinta.  

Persoana care voteaza in calitate de titular de actiuni si de mandatar al altor actionari 

cu un numar de actiuni care depasesc cumulat limita de 5% din capitalul social al SIF 

Moldova SA poate fi supusa procedurii de verificare privind actiunea concertata in 

conformitate cu reglementarile speciale aplicabile.  

In situatia neîndeplinirii condiţiilor statutare şi legale de cvorum la prima convocare, 

adunarea generala extraordinara a actionarilor SIF Moldova si adunarea generala ordinara 

a actionarilor SIF Moldova sunt  convocate pentru data de 5 aprilie 2013, cu menţinerea 

ordinii de zi, a orei şi locului de desfăşurare pentru fiecare dintre cele doua adunari. 
 

h) Lucrarile Adunarilor Generale Extraordinara si Ordinara pot fi vizualizate de catre 

actionarii inregistrati la data de referinta prin accesarea website www.sifm.ro ( precizari in  

Procedura de desfasurare a AGA).  

 

Anexa la convocatorul AGA-E din data de 04/05.04.2013, continand propunerile de 

modificare a Actului Constitutiv al SIF Moldova a fost publicata in Monitorul Oficial al 

Romaniei, partea a IV-a, nr. 1174 din 01.03.2013. 

 

 

Presedintele Consiliului de Administratie - Director  General 

dr. ing. ec. Costel  CEOCEA 

 

 

 

 

 

http://www.sifm.ro/

