
 
 

 

 
 

 

 

 

Către:  BURSA DE VALORI BUCUREȘTI 

  AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA 

Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare 
 

Eveniment important – pregatire desfasurare  AGEA si AGOA in 27/28 aprilie 2020 
 

In conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr.5/2020 pentru adoptarea unor măsuri referitoare 

la desfășurarea adunărilor generale ale emitenților pe perioada existenței stării de urgență generate de 

COVID-19, publicat in MO nr. 305/10.04.2020 si in completarea Raportului curent din 26.03.2020 

privind convocarea Adunarilor Generale Extraordinara si Ordinara ale Actionarilor SIF Moldova pentru 

data de 27/28 aprilie 2020 comunicam urmatoarele: 
 

1. SIF Moldova  recomanda  actionarilor utilizarea mijloacelor electronice/de interacţiune la 

distanţă cu privire la adunările generale ale acţionarilor, referitoare la: 

 accesarea materialelor aferente fiecarui punct de pe ordinea de zi a AGOA si AGEA, în format 

electronic, de  pe site-ul  www.sifm.ro ; 

 transmiterea întrebărilor cu privire la AGOA si AGEA prin e-mail, la adresa AGA@sifm.ro ; 

 transmiterea  împuternicirilor generale sau, dupa caz,  a împuternicirilor speciale prin e-mail, la 

adresa AGA@sifm.ro; 

 exercitarea votului prin corespondență, de preferință vot electronic prin aplicaţia securizată “vot 

electronic” de pe site-ul www.sifm.ro,  conform Procedurii de exercitare a votului prin corespondenta 

anexata.  
 

2. SIF Moldova aduce  la cunoștința acționarilor:  

 posibilitatea ca SIF Moldova să aplice restricțiile în vigoare la data desfășurării AGA din 

27/28.04.2020, cu privire la limitarea numărului de participanți la evenimente desfășurate în spații 

închise, numai în funcție de deciziile exprese adoptate de autorități;  

 avertizarea explicită potrivit căreia participarea la evenimente/întruniri publice desfășurate în spații 

închise, în condițiile impuse de autorități la acel moment, expune participanții la o posibilă 

contaminare cu coronavirusul SAR-CoV-2, iar SIF Moldova  și/sau conducerea SIF  Moldova nu ar 

putea fi ținute răspunzătoare pentru un astfel de risc. 
 

Conducerea SIF Moldova reaminteste actionarilor ca la adunarile din 27/28 aprilie 2020 pot sa 

participe si sa voteze actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 15 aprilie 

2020 (data de referinta) si ca perioada in care acestia  pot sa-si exprime optiunea de vot prin 

împuterniciri sau  buletine de vot  este 15 aprilie - 23 aprilie ora 10.00. 

 

Claudiu Doroş 

Director General           

 Michaela Puşcaş 

       Ofiţer de Conformitate        

 

Raport curent conform: Legii 24/2017, Reg. ASF nr. 5/2018  si nr. 5/2020 
Data raportului: 15.04.2020 
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