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Chestionar 

 

pentru candidatii pentru Consiliul Reprezentanților Acționarilor SIF Muntenia SA 

 

 

Întrebare Răspuns 

Vă rugăm să 

prezentați detalii 

dacă răspunsul 

este Da 

Ați fost director /conducător/ angajat al SAI Muntenia 

Invest SA, administratorul SIF Muntenia SA sau al unei 

companii din același grup cu administratorul SIF Muntenia 

SA sau o poziție similară, pentru ultimii cinci ani? 

 

  

Ați fost administrator/ director al SIF Muntenia SA, al unei 

companii controlate de către SIF Muntenia SA  in ultimele 

18 luni ? 

 

  

Ați fost în ultimii trei ani auditorul extern sau intern sau 

partenerul al actualului auditor financiar extern sau intern 

al SIF Muntenia SA sau o companie controlată de aceasta 

sau al administratorului SIF Muntenia SA sau al unei 

companii din același grup cu administratorul? 

 

  

Ați fost CEO / director executiv într-o altă companie în care 

un alt conducător al SAI Muntenia Invest SA este membru 

neexecutiv al consiliului de administrație? 

 

  

Ați fost membru al Consiliul Reprezentanților Acționarilor 

SIF Muntenia SA pentru mai mult de trei mandate? 

 

  

Aveți mai mult de patru roluri de management în activitatea 

curentă (membru al consiliului de administrație, consiliului 

de supraveghere, directorat, angajat în alte fonduri, 

companii sau organizații non-guvernamentale)?  

 

  

Dețineți acțiuni în SIF Muntenia SA? Dacă răspunsul este 

Da, vă rugăm să menționați detalii referitoare la deținerile 

dvs. directe sau indirecte. 

 

  

 

 

 

 


