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Eveniment important  

Pregatirea Adunarilor Generale Extraordinara si  Ordinara ale Actionarilor 

SIF Moldova din 04/05.04.2013 

 

In conformitate cu calendarul pregatirii adunarilor generale ale actionarilor din 

04/05.04.2013 si in corelatie cu data de referinta - 13.03.2013, Consiliul de Administratie 

informeaza actionarii cu privire la: 

 

1. Situatia  detinerilor care depasesc pragul de 5% din capitalul social al SIF 
Moldova 

 

In baza competentelor pe care le are Consiliul de Administratie conform art.5 alin (1) din 

Instructiunea CNVM nr.6/2012, s-au verificat, pentru acționarii înregistrați la data de 

referință, detinerile care depasesc pragul de 5% din capitalul social al S.I.F. Moldova (în 

sensul prevederilor art.2861 din Legea nr.297/2004 și ale instrucțiunii CNVM nr.6/2012).  

Consiliul de Administratie nu a identificat la data de referinta (13.03.2013)  

persoane, care singure sau împreună cu persoanele cu care acționează în mod 

concertat, dețin direct ori indirect mai mult de 5% din capitalul social al SIF 

Moldova. 

 

2. Structura de actionariat la data de referinta-13.03.2013 

 
 
Structura actionariatului la data de referinta (13.03.2013)- 5.806.892 actionari- dupa 
criteriul limitei de detinere ( praguri istorice ale limitei de detinere:0,1%, 1%, 5%) 
 
 persoane fizice persoane juridice total 

actionari nerezidenti 1.68% 25.09% 26.77% 

detineri <=0,1% capital social  0.68% 1.04% 1.72% 

detineri intre  [0,1%- 1% ] capital social 1.00% 9.36% 10.35% 

detineri intre  [1% -5%] capital social   14.70% 14.70% 

actionari rezidenti 48.75% 24.48% 73.23% 

detineri <=0,1% capital social  40.43% 3.22% 43.65% 

detineri intre  [0,1%- 1% ] capital social 3.36% 9.62% 12.98% 

detineri intre  [1% -5%] capital social 4.96% 11.64% 16.60% 
TOTAL  50.43% 49.57% 100.00% 

 
 
 
 

Raport curent conform:  
Legii 297/2004, R CNVM nr. 1/2006 si nr. 15/2004 
Data raportului: 19.03.2013 
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile 
mobiliare emise:  Bursa de Valori Bucuresti, ctg. I 
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3. Precizari privind exercitarea votului  

 
Au fost comunicate actionarilor persoane fizice si juridice (conform art.8-10 

din Procedura de exercitare a  votului  prin  corespondenta), in plic 

personalizat, formularele de buletin de vot prin corespondenta, insotite de 

elementele de acces  pentru exprimarea votului electronic, aplicatie de vot 

securizata. 
 

Incepand cu data de 08.03.2013 SIF Moldova  a obtinut certificarea Sistemului 

de Management al Securitatii Informatiei (SMSI), in conformitate cu cerintele ISO 

27001:2005, din partea organismului de certificare United Register of Systems Ltd, 

acreditat UKAS  (Raport curent din 15.03.2013). 
 

Recomandam actionarilor ca exercitarea dreptului de vot sa se realizeze numai dupa 

consultarea prelabila a materialelor corespunzatoare fiecarui punct de pe 

ordinea de zi (www.sifmro/AGA 2013), a procedurilor de organizare a AGA 

(comunicate prin Rapoartele curente din 28.02.2013,08.03.2013,15.03.2013) si a celor 

privind modul de exercitarea a votului direct, prin corespondenta si prin 

reprezentant. 
 

Pentru exprimarea votului prin procura speciala actionarii isi desemneaza mandatarii care 

sa-i reprezinte, in conditiile generale prevazute in Convocator la punctul f)” Votul prin 

mandatar si votul prin corespondenta: Procura speciala si Buletinul de vot” si cu 

respectarea “Procedurii  de exercitare a  votului  prin  procura  speciala”.  

(www.sifm.ro/AGA 2013). 
 

 

Consiliul de Administratie al SIF Moldova nu a propus o lista cu mandatari. 
 
Pentru alegerea administratorilor (punctul 9 de pe ordinea de zi a AGA-O) 

recomandam actionarilor sa analizeze lista cu candidaturile inscrise pe buletinul de 

vot in ordinea alfabetica (21 candidati) si sa aiba in vedere recomandarea privind 

structura consiliului de administratie care sa asigure respectarea principiilor 

de guvernanta corporativa (materialul  informativ de la punctul 9 de pe ordinea de zi 

AGA-O; procedura de alegere prin vot secret a administratorilor; Codul de Guvernanta 

Corporativa al SIF Moldova; Actul Constitutiv al SIF Moldova; Proiectul de Act 

Constitutiv- punctual 3  pe ordinea de zi a AGA-E).  

Exprimarea votului “pentru” se poate face pentru maxim 7 membri.  

(proceduri vot www.sifm.ro/Proceduri vot AGA 2013) 

 

Stimati actionari,  

In situatia in care va exprimati votul prin procuri speciale sau buletine de vot , data 
limita de depunere/transmitere a votului este  data de 02.04.2013, ora 1000. 
 

Va informam ca puteti vizualiza desfasurarea adunarilor generale si pe internet, prin 

transmisie live  (traducere simultana in limba  engleza), folosind userul si parola de la 

exercitarea votului electronic.  
 

Va  invitam sa  participati la Adunarile Generale Extraordinara si Ordinara a 

Actionarilor din 4/5 aprilie 2013. 

 

dr. ing. ec. Costel Ceocea      Control Intern 

Presedinte Director General      Nicolae Radulescu 

http://www.sifmro/AGA%202013
http://www.sifm.ro/AGA%202013
http://www.sifm.ro/
http://www.sifm.ro/Aga%202013%20-%20Proceduri.html

