SIF MOLDOVA – AGAO 09/10.02.2015
DOMNULE PRESEDINTE AL SIF MOLDOVA SA
Subsemnatul ………...............……….....…………….cu domiciliul în localitatea ……………... jud
/sector ………… str.…..................................……… nr......... bl ........
sc ……….. ap.……
posesor al actului de identitate tip BI/CI ........, seria ........, nr…………............... eliberat de
…………………….......…, la data de ........…………., valabil până la data de ...........................,
CNP ……………………………, telefon nr..........................., fax nr.........................., adresa email
....................................@......................în calitate de candidat la functia de administrator al
SI F M o l d o v a S A , s ol i c i t prin prezenta inregistrarea dosarului, depus in 2 exemplare (1
ex original, 1 ex copie), cu urmatorul cuprins:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.

dovada nominalizarii pentru candidatura la postul de administrator de catre membrii
actuali ai Consiliului de Administratie sau de catre actionari
curriculum vitae datat şi semnat cu prezentarea detaliată a experienţei profesionale,
astfel încât să reiasă îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 23 alin. (1) lit. d) pct. 5 şi
6, respectiv lit. e) din Regulamentul ASF nr.9/2014
copia actului de identitate
poze tip buletin-2ex
copia legalizată a actului de studii
certificat de cazier judiciar (sau document similar), depus în termenul de valabilitate al
acestuia în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în original
certificat de cazier fiscal, depus în termenul de valabilitate al acestuia în conformitate
cu prevederile legale în vigoare, în original
documentele doveditoare ale experientei profesionale în domeniul pieţei de
capital/asigurărilor/pensiilor private sau în domeniul bancar ori al administrării de
investiţii de minimum 3 ani
declaraţie pe propria răspundere, sub semnatura olografa, din care să reiasă:
 că nu încalc prevederile Legii nr. 31/1990, ale O.U.G. nr. 32/2012 şi ale
reglementărilor în vigoare referitoare la activitatea de administrare a investiţiilor,
precum şi cu privire la respectarea cerinţelor menţionate de Regulamentul ASF
nr.9/2014, art. 23 alin. (1) lit. c) şi d) pentru membrii consiliului de
administraţie/consiliului de supraveghere
 deţinerile individuale şi deţinerile în legătură cu alte persoane implicate şi aflate în
legături strânse, în orice societate reglementată de Legea nr. 31/1990 şi care
reprezintă cel puţin 10% din capitalul social sau din drepturile de vot;
 evaluarea bunei reputatii;
 ca exercit concomitent cel mult 5 mandate de administrator şi/sau de membru al
consiliului de supraveghere în societăţi pe acţiuni al căror sediu se află pe teritoriul
României.
declaraţie pe propria raspundere privind deţinerile actiuni SIF Moldova conform
prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare
declaratie pe propria raspundere ca respect/nu respect criteriile prevazute de Legea
31/1990- art. 138^2 privind indeplinirea calitatii de administrator independent
declaraţie de acceptare a mandatului de administrator, conform art. 153Λ121 din Legea
nr. 31/1990

Prin depunerea candidaturii accept ca SIF Moldova SA, in conformitate cu Legea nr.
677/2001, modificată şi completată, sa prelucreze datele personale si sa faca publice aceste
date in vederea informarii actionarilor conform reglementarilor legale.
In completarea listei cu informatii minime cuprinzand numele, localitatea de domiciliu si
calificarea profesionala ce va fi pusa la dispozitia actionarilor in conformitate cu
art.137Λ1(2) din Legea 31/1990R,A, va rog sa difuzati pe site-ul www.sifm.ro documentele
bifate.
Data _______ 2015

Semnatura ____________

