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                                               COMPLETAREA CONVOCARII    
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A 

SAI SAFI INVEST S.A. 
 
SAI SAFI INVEST S.A. (“Societatea”), cu sediul în Bucuresti, str. Stefan Greceanu, nr. 4, 
sector 2, România, înmatriculată la Registrul Comerţului Bucureşti sub nr. J40/15812/1994, CIF  
6204751, conform, art. 11 din Actul Constitutiv al Societăţii, Legii nr. 31/1990 republicată şi cu 
prevederile Legii nr. 297/2004, avand in vedere solicitarea actionarului majoritar domnul Viorel 
Catarama transmisa in baza prevederilor articolului 1171  din Legea nr. 31/1990 republicata 
completeaza convoacarea: 
 
Adunarii Generale Extraordinare a Acţionarilor pentru data de 20.02.2017, orele 12:00 la  
sediul Societatii din strada Stefan Greceanu, nr. 4, sector 2, Bucuresti, pentru toţi acţionarii 
Societăţii înregistraţi în Registrul Acţionarilor până la sfârşitul zilei de  06.01.2017 ("Data de 
Referinţă"); 
 
 

Ordinea de zi a 
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACŢIONARILOR ASTFEL CUM A 

FOST COMPLETATA 
 

1. Aprobarea modificarii actului constitutiv al societatii astfel: 
 

Articolul 11, punctul B se completeaza cu alineatul: 

Responsabilitatile Consiliul de Administratie conform Regulamentului ASF nr.2/2016 – 
Guvernanta corporativa: 
a) Adopta măsurile corespunzătoare privind aplicarea unui sistem de guvernanţă corporativă 

care să asigure o administrare corectă, eficientă și prudentă bazată pe principiul continuităţii 
activităţii in cadrul Societatii, in conformitate cu reglementarile Autoritatii de Supraveghere 
Financiara, aplicabile.. 

b) Se asigura ca, in cadrul Reglementarilor interne ale Societatii intocmite de catre persoanele 
responsabile din cadrul Societatii, in conformitate cu prevederile legale aplicabile in 
domeniul administratorilor de fonduri alternative, sistemul de guvernanţă corporativă aplicat 
in cadrul Societatii respecta cel puțin următoarele cerințe: 
(i) asigurarea unei structuri organizatorice transparente și adecvate;  
(ii) alocarea adecvată şi separarea corespunzătoare a responsabilităţilor; 
(iii) admistrarea corespunzătoare a riscurilor/managementul riscurilor;  
(iv) adecvarea politicilor și strategiilor, precum și a mecanismelor de control intern; 
(v) asigurarea unui sistem eficient de comunicare și de transmitere a informaţiilor; 
(vi) aplicarea unor proceduri operaționale solide, care să împiedice divulgarea informațiilor 
confidențiale. 

c) Este responsabil pentru managementul strategic al SAI SAFI INVEST SA, îndeplinirea 
obiectivelor stabilite, avizează planul de afaceri si, în baza unor dispoziţii formale și 
transparente, efectueaza evaluarea poziţiei financiare a Societatii.  
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d) Stabileste criterii relevante de monitorizare a rezultatelor activității conducerii 
executive/conducerii superioare și a Societatii în ansamblu si evalueaza cel putin anual 
modul de aplicare a acestor criterii. 

e) Analizeaza cel putin o data pe an activitățile desfășurate de către Societate și perspectivele de 
dezvoltare ale acesteia  

f) Se asigura că există un cadru adecvat de verificare a modului în care se aplică legislaţia 
specifică privind raportarea către A.S.F.. 

g) Se asigura că există un cadru adecvat de verificare a informaţiilor transmise către A.S.F., la 
solicitarea acesteia, privind anumite acţiuni întreprinse de Societate.  

h) Analizeaza adecvarea, eficienţa şi actualizarea sistemului de administrare/management al 
riscului în vederea gestionării eficiente a activelor deţinute de către Societate, precum și 
modul de administrare a riscurilor aferente la care aceasta este expusă . 

i) Evalueaza semestrial, impreuna cu conducerea executiva, planurile pentru asigurarea 
continuității activităţii și pentru situațiile de urgență in cadrul Societatii. 

j) Se preocupa permanent de dezvoltarea şi aplicarea standardelor etice şi profesionale in cadrul 
Societatii, pentru a asigura un comportament profesional şi responsabil la nivelul Societatii în 
vederea prevenirii apariției conflictelor de interese.  

k) Aproba apetitul şi limitele toleranţei la risc ale Societatii, precum și procedura pentru 
identificarea, evaluarea, monitorizarea, gestionarea și raportarea riscurilor semnificative la 
care este sau poate fi expusă Societatea. 

l) Exercita orice prerogative si indeplineste orice alte obligatii care cad in sarcina acestuia, in 
conformitate cu prevederile Actului constitutive si reglementarilor ASF aplicabile. 
2. Majorarea capitalului social al societatii prin aport in numerar, in vederea reincadrarii 

capitalului initial in limitele legale, precum si adecvarea nivelului fondurilor proprii, cu 
suma de 174.070 lei, reprezentand 34.814 actiuni noi, cu o valoare nominala de 5 
lei/actiune. 
Actiunile noi emise vor fi oferite spre subscriere tuturor actionarilor existenti in Registrul 
Acţionarilor  la data de  06.01.2017 proportional cu procentul detinut de fiecare actionar 
in parte, pretul de subscriere fiind egal cu valoarea nominala. 
Actiunile noi emise vor fi subscrise numai in cadrul termenului de exercitare a dreptului 
de preferinta, acesta fiind de 30 zile calculat de la data publicarii hotararii de majorare a 
capitalului social in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a si se vor achita integral 
la momentul subscrierii. 
Actiunile ramase nesubscrise dupa expirarea termenului de exercitare a dreptului de 
preferinta se vor anula, iar majorarea capitalului social se va efectua numai cu valoarea 
actiunilor subscrise. 
Consiliul de administratie este imputernicit sa finalizeze procedurile de majorare a 
capitalului social, incluzand, dar fara a se limita la, intocmirea raportuui de exercitare a 
dreptului de preferinta al actionarilor, anularea actiunilor ramase nesubscrise, 
contractarea auditorului financiar pentru intocmirea raportului privind legalitatea 
operatiunii de majorare a capitalului social, intocmirea si depunerea pentru autorizare a 
dosarului de majorare a capitalului social la ASF precum si orice alt act si/sau opertatiune 
necesara finalizarii majoararii capitalului social. 

3. Diverse 
4. Imputernicirea domnului Adrian Gheorghe Neacsu in calitate de Director General 

Adjunct, pentru a se ocupa de oricare şi toate formalităţile necesare în vederea îndeplinirii 
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tuturor cerinţelor legale în legătură cu hotărârile adoptate în adunare, incluzând dar fără a 
se limita la publicarea şi/sau înregistrarea la oricare autorităţi sau instituţii a tuturor 
documentelor rezultate ca urmare a aplicării hotărârilor adunării.  

 
Acţionarii Societăţii pot participa la şedinţa Adunării Generale Extraordinare după cum urmează: 

 
• Acţionarii persoane fizice pot participa personal (în baza buletinelor/cărţilor de 

identitate/paşapoartelor) sau prin reprezentant, în baza unei procuri speciale autentificate, 
cu condiţia depunerii acesteia până la data de 16.02.2017, orele 16:00 la sediul Societatii. 
Şi 

• Acţionarii persoane juridice pot participa prin reprezentantul lor legal sau prin persoana 
căreia i s-a delegat competenţa de reprezentare, conform prevederilor din actul 
constitutiv, cu condiţia depunerii procurii speciale/delegaţiei semnate şi ştampilate până 
la data de 16.02.2017, orele 16:00 la sediul Societatii. 

 
Formularele procurilor speciale se vor găsi la sediul Societăţii, începând cu data de 06.02.2017 
de luni până vineri între orele 9:00 şi 15:00 si pe site-ul societatii www.safi.ro.  
În cazul procurilor speciale autentificate transmise prin poştă, vor fi luate în considerare doar 
acelea care au data limită de primire a poştei ziua de 15.02.2017. 
Formularele necesare subscrierii la majoararea capitalului social se vor găsi la sediul Societăţii, 
începând cu data de 06.02.2017 de luni până vineri între orele 9:00 şi 15:00 si pe site-ul societatii 
www.safi.ro. 
 
 
 
                           Presedinte al Consiliului de Administratie 
03.02.2017       

                                          Dana Jeaninne Lazar              
                                                         ______________ 
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ANEXA 

 
 
 
la Convocatorul Adunarii Generale Extraordinare  a Actionarilor S.A.I. SAFI INVEST S.A. din 

data de 20.02.2017 
 
 
 

Subsemnata DANA JEANNINE LAZAR, in calitate de Presedinte al Consiliului de 
Administratie al S.A.I. SAFI INVEST S.A. declar ca documentul (Convocarea Adunarii 
Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor S.A.I. SAFI INVEST S.A.) contine caractere 
cu spatii. 
 
 
 
 
Semnatura........................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


