
 
 

 

 
 

 

 

 

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 

 (completare raport curent din 15 aprilie 2020) 
 

Tinand cont de contextul national generat de COVID-19, de toate masurile si recomandarile emise de 

autoritati pentru prevenirea raspandirii COVID-19, precum si de prevederile Regulamentului ASF nr. 

5/2020 privind adoptarea unor masuri referitoare la desfasurarea adunarilor generale ale emitentilor 

pe perioada existentei starii de urgenta generate de COVID-19, conducerea SIF Moldova doreste sa 

reaminteasca actionarilor care ar dori totuși să participe fizic la  Adunările Generale 

Extraordinara si Ordinara  din 27/28 aprilie 2020: 

• posibilitatea ca SIF Moldova să aplice restricțiile în vigoare la data desfășurării AGA ,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. 
 

Dorim sa precizam totodata ca lucrările Adunărilor Generale Extraordinara si Ordinara pot fi 

vizualizate in direct pe baza elementelor de acces primite de către acţionarii înregistraţi la data de 

referinţă, prin accesarea site-ului www.sifm.ro.  Este asigurata traducerea dezbaterilor in limba 

engleza. 
 

Referitor la situatia drepturilor  de vot la AGA, aducem la cunostinta actionarilor ca Autoritatea de 

Supraveghere Financiara, prin adresa SI-DETA 3924/22.04.2020, a comunicat Societatii ca “nu au 

fost identificate elemente/date/ informatii care sa conduca la concluzia ca persoane care singure 

sau impreuna cu alte persoane cu care actioneaza in mod concertat, depasesc 5% din capitalul social 

al SIF Moldova”, la data de referinta a adunarilor, 15.04.2020. 
 

Multumim actionarilor care au votat prin corespondenta - buletin de vot scris sau electronic. 
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