
 

 

 
 

RAPORT CURENT 
 
Raport curent conform:  Lege nr. 24/2017, Regulament ASF nr. 5/2018 
Data raportului:  23.05.2019 
Denumirea societăţii emitente:  Societatea de Investiţii Financiare MUNTENIA SA 
Sediul social:  Bucureşti, Splaiul Unirii nr. 16, Bucureşti, sector 4 
Nr. tel./fax:  021/387.32.10         0372.074.109 
Cod Unic de Înregistrare:  3168735 
Nr. Înregistrare la ORCMB:  J40/27499/1992 
Capital Social subscris şi vărsat:  80.703.651,5 lei 
Piaţa reglementată pe care se 
tranzacţionează valorile mobiliare 
emise: 

 Bursa de Valori Bucureşti 

 
Eveniment important de raportat: 
 

Autorizația ASF nr. 53/22 mai 2019 
 
 
 
În data de 22 mai 2019 Autoritatea de Supraveghere Financiară a emis Autorizația nr. 53 

(anexată la prezentul raport curent) prin care a autorizat cu amendamente modificarea Actului 

constitutiv aprobată prin Hotărârea A.G.E.A. al SIF Muntenia SA din data de 22 aprilie 2019 

(anexată la prezentul raport curent). 

 
 
 
 
SIF MUNTENIA SA 
prin administratorul său SAI MUNTENIA INVEST SA 
 
Nicușor Marian Buică 
Director General 
 
 

Ofițer de conformitate 
Claudia Jianu 









 
 
 
 
 

Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor SIF Muntenia SA
din data de 22 aprilie 2019

 
 

Hotărârea nr. 3  

Se aprobarea modificarea ACTULUI CONSTITUTIV al societă
astfel: 

Art. 13 se modifică prin adăugarea unui nou alineat 3 ce va avea următorul con

“(3) Durata contractului de administrare încheiat între SIF Muntenia SA 
Invest SA este de 4 ani, urmând a fi reînnoit în 
CRA pentru un nou mandat”. 

Cu un numar de 242.827.481 voturi pentru, reprezentand 98,12% din totalul de 247.472.866 
voturi deținute de actionarii prezenți sau reprezentați, 0 voturi impotriva din totalul de 
247.472.866 voturi deținute de actionarii prezenți sau reprezentați si 4.645.385 abțineri, 
reprezentand 1,88% din totalul de 247.472.866 voturi de
reprezentați. 

 

 
 
 

 
 

HOTĂRÂRILE 
Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor SIF Muntenia SA

din data de 22 aprilie 2019 

Se aprobarea modificarea ACTULUI CONSTITUTIV al societății, prin completarea art. 13, 

Art. 13 se modifică prin adăugarea unui nou alineat 3 ce va avea următorul conținut:

“(3) Durata contractului de administrare încheiat între SIF Muntenia SA și SAI Muntenia 
Invest SA este de 4 ani, urmând a fi reînnoit în maxim 6 luni de la data numirii membrilor 

Cu un numar de 242.827.481 voturi pentru, reprezentand 98,12% din totalul de 247.472.866 
ținute de actionarii prezenți sau reprezentați, 0 voturi impotriva din totalul de 

ținute de actionarii prezenți sau reprezentați si 4.645.385 abțineri, 
reprezentand 1,88% din totalul de 247.472.866 voturi deținute de actionarii prezenți sau 

Președinte de ședință 
Florica Trandafir 

 

Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor SIF Muntenia SA 

prin completarea art. 13, 

ținut: 

și SAI Muntenia 
maxim 6 luni de la data numirii membrilor 

Cu un numar de 242.827.481 voturi pentru, reprezentand 98,12% din totalul de 247.472.866 
ținute de actionarii prezenți sau reprezentați, 0 voturi impotriva din totalul de 

ținute de actionarii prezenți sau reprezentați si 4.645.385 abțineri, 
ținute de actionarii prezenți sau 
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