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Anexa 4

Raportari CNVM, BVB 2011

1. Raportarile periodice catre CNVM si BVB
 rapoarte saptamanale: situatia activului net (Anexa 16 din Reg. CNVM nr. 15/2004), intocmite si
transmise BVB conform cerintelor si reglementarilor in vigoare;
 rapoarte lunare privind: situatia activului net; situatia activelor si situatia detaliata a investitiilor
(Anexele 16 si 17 din Reg. CNVM nr. 15/2004), intocmite si transmise BVB si CNVM conform
cerintelor si reglementarilor in vigoare;
 raportarea lunara privind detinerile mai mari de 1% din capitalul social ale persoanelor definite la
art. 2, alin. 1 din Instructiunea CNVM nr 1/2007. Declaratiile persoanelor definite in Instructiunea
CNVM 1/2007 sunt inserate pe site-ul SIF Moldova - www.sifm.ro.
 raport anual la 31.12.2010 transmis CNVM si BVB (conform calendarului financiar), publicat in
siteul societatii www.sifm.ro si disponibil in forma scrisa, conform comunicatului de punere la
dispozitia actionarilor (ziarul Bursa – 27.04.2011), conform Legii 297/2004 si Regulamentului CNVM
1/2006.
 raport trimestrial la 31.03.2011 transmis CNVM si BVB (conform calendarului financiar), inserat
in site-ul www.sifm.ro si disponibil in forma scrisa conform comunicatului de punere la dispozitie a
raportului (ziarul Bursa – 27.04.2011), conform Legii 297/2004 si Regulamentului CNVM 1/2006.
 raport semestrial la 30.06.2011 transmis CNVM si BVB (conform calendarului financiar), inserat
in site-ul www.sifm.ro si disponibil in forma scrisa conform comunicatului de punere la dispozitie a
raportului (ziarul Bursa – 02.08.2011), conform Legii 297/2004 si Regulamentului CNVM 1/2006.
 Raport informativ asupra Situatiilor Financiare Consolidate pentru exercitiul financiar 2010
inserat in site-ul www.sifm.ro si disponibil in forma scrisa conform comunicatului de punere la
dispozitie a raportului (ziarul Bursa – 24.08.2011), conform Legii 297/2004 si Regulamentului CNVM
1/2006.
 raport trimestrial la 30.09.2011 transmis CNVM si BVB (conform calendarului financiar), inserat
in site-ul www.sifm.ro si disponibil in forma scrisa conform comunicatului de punere la dispozitie a
raportului (ziarul Bursa – 28.10.2011), conform Legii 297/2004 Regulamentului CNVM 1/2006.

2. Raportarile curente catre CNVM si continue catre BVB
 referitor la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 21/22.04.2011 - raportari privind
convocarea, materiale informative aferente ordinii de zi (cuprinzand rezultatele financiare
preliminate, Situatiile financiare neauditate si raportul Consiliului de administratie pentru anul 2010,
Situatiile financiare auditate insotite de opinia auditorului independent), pregatirea, hotarari;
 notificari ale operatiunilor efectuate in contul persoanelor initiate conform art. 150 din
Regulamentul CNVM 1/2006 ( Regal Galati, Aerostar Bacau, Banca Transilvania, Tesatoriile Reunite
Bucuresti, Bursa de Valori Bucuresti, Biofarm Bucuresti);
 alte aspecte importante comunicate: calendar financiar si modificari de calendar financiar,
propunerea Consiliului de Administratie de plata a dividendelor sau sistarea platilor, informari privind
instiintari/comunicari/executari/ litigii, incheierea actelor aditionale la contractul de management ale
Presedintelui Director General al SIF Moldova SA si ale Vicepresedintelui Director General Adjunct
(art 225 din Legea 297/2004), infiintarea si functionarea comitetelor consultative ale Consiliului de
Administratie, semnarea contractului de audit financiar.
 referitor la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 23/24.09.2011 - raportari privind
convocarea, materiale informative aferente ordinii de zi (cuprinzand solicitarea actionarilor pentru
listarea actiunilor BCR, respectiv Raportul Consiliului de Administratie privind demersurile efectuate
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cu privire la initierea procesului de listare a BCR si variantele alternative listarii pentru lichidizarea
actiunilor BCR, punerea in discutie a mentinerii calitatii de administrator a domnului Matei
Alexandru), pregatirea, hotarari;
 referitor la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 26/28.11.2011 - raportari privind
convocarea, materiale informative aferente ordinii de zi (cuprinzand lista candidatilor pentru
ocuparea locului vacant in Consiliul de Administratie al SIF Moldova, condiţiile generale (“Condiţiile
tranzacţiei”) privind valorificarea acţiunilor BCR deţinute de SIF Moldova SA şi mandatarea Consiliului
de Administraţie pentru finalizarea tranzacţiei prin semnarea contractelor corespunzatoare),
pregatirea, hotarari si publicarea acestora in ziarul Bursa din 29.11.2011;

2

