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Lege nr. 24/2017, Regulament ASF nr. 5/2018
20.01.2022
Societatea de Investiţii Financiare MUNTENIA SA
Bucureşti, Str. S.V. Rahmaninov, nr.46-48, sector 2
021.387.3210 / 021.387.3209
3168735
J40/27499/1992
78.464.520,10 lei
Bursa de Valori Bucureşti

Eveniment important de raportat
Raportare deţineri sub 5%
SIF Muntenia SA informează acționarii în legătură cu faptul că în data de 20.01.2022 a primit din
partea SAI Certivest SA, administrator al FDI Certinvest XT Index, FDI Certinvest Bet-Fi Index si
FIA Certinvest Actiuni Raportarea dețineri majore conform art. 71 alin. (1) din Legea nr. 24/2017
(R) și Regulamentului ASF nr. 5/2018.
Atașat se regăsește raportarea conform Anexei 18 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

SIF MUNTENIA SA
prin administratorul său
SAI MUNTENIA INVEST SA
Nicușor Marian BUICĂ
Director General
Ofițer de Conformitate
Claudia Jianu
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RAPORTARE DETINERI MAJORE
Conform art. 71 alin (1) din Legea 24/2017 si regulamentul ASF nr. 5/2018
- Anexa 18 1. Identitatea emitentului sau a emitentului actiunilor suport existente, la care sunt anexate
drepturi de voti:
SIF MUNTENIA
Adresa: Strada Serghei Vasilievici Rahmaninov, nr. 46-48, sector 2, cod postal 020199,
Romania.
Cod Unic de Inregistrare: 3168735
Cod Registrul Comertului: J40/27499/1992
Simbol piata reglementata: SIF4
Tipul valorii mobiliare: Actiuni
2. Motivele notificarii:
[__] O achizitie sau cedare a drepturilor de vot
[__]O achizitie sau cedare a instrumentelor financiare
[__] Un eveniment prin care se modifica repartizarea drepturilor de vot
[_x_] Altele (va rugam specificati)ii vanzare actiuni
3. Detalii ale persoanei subiect al obligatiei de notificare:iii SAI CERTINVEST SA, CUI 6175133,
J40/16855/1994, Bucuresti, Sector 1, str. Buzesti nr. 75-77, etaj 10, Biroul 1, administrator al
de investitii FDI Certinvest XT Index, FDI Certinvest Bet-Fi Index si FIA Certinvest Actiuni
4. Numele/denumirea completa al/a actionarului/actionarilor ( daca este diferit/sunt diferiti de punctul
3)iv
5. Data scaderii sub, a atingerii sau depasirii pragului (procentului de vot) v: 18.01.2022
6. Totalul pozitiilor persoanelor subiect al obligatiei de notificare:
%
din % din drepturile de vot prin Totalul
celor Numarul total
drepturile de intermediul instrumentelor doua exprimat de drepturi de
vot anexate financiare
(totalul
din procentual
% vot
ale
vi
actiunilor
7.B.1+7.B.2)
(7.A+7.B)
emitentului
(totalul
din
7.A)
Situatia
0.079%
N/A
0.079%
784.645.201
rezultata,
la
data la care s-a
scazut pragul
Pozitia la data 5.126%
N/A
5.126%
notificarii
anterioare
(daca
este
cazul)
7. Informatii de notificat cu privire la situatia rezultata, la data la care s-a depasit, s-a scazut
sub sau s-a atins pragulvii
A: Drepturile de vot anexate actiunilor
Clasa/tipul
de
actiuni
Codul ISIN, dupa
caz
ROSIFDACNOR6

Numarul drepturilor de votviii
Direct art. 69 alin Indirect art. 70 din
(1)-(3) din Legea Legea 24/2017
24/2017
FIA Certinvest Actiuni N/A
– 0 (0.00%)
FDI Certinvest BET-FI
–594.610 (0.076%)
FDI Certinvest XT –
24.834 (0.003%)

% din drepturilor de vot
Direct art. 69 Indirect art.
alin (1)-(3) din 70 din Legea
Legea 24/2017
24/2017
0.079%
N/A

SUBTOTAL A

619,444

0.079%

Subtotal B.1: Instrumente financiare in conformitate cu art. 73 alin (1) lit (a) din Legea 24/2017
Tipul
instrument
financiar

de

N/A
SUBTOTAL B.1

Data
expirariiix
(data scadenta)

Perioada
de
conversie/exerci
tarex

N/A

N/A

Numarul drepturilor
de vot care pot fi
achizitionate daca
instrumentul
este
exercitat/convertit
N/A

%
drepturile
vot

din
de

N/A

N/A

Subtotal B.2: Instrumente financiare cu un efect economic similar in conformitate cu art. 75 alin
(1) lit (b) din Legea 24/2017
Tipul
de Data
expirarii Peroiada de Decontare
Numarul
%
din
instrument
(data
conversie/exe fizica sau in drepturilor de drepturile
financiar
scadenta)ix
rcitarex
numerarxi
vot
de vot
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
SUBTOTAL B.2

N/A

8. Informatii in legatura cu persoana subiect al obligatiei de notificare
[X] Persoana subiect al obligatiei de notificare nu este controlata de catre nicio persoana fizica
sau entitate legala si nu controleaza nicio entitate (entitati) care are (au) in mod direct sau
indirect o expunere in emitentul actiunilor suport xii
[__] Lantul complet al persoanelor controlate prin intermediul carora se detin efectiv drepturi
de vot si/sau instrumente financiare, incepand cu persoana fizica sau entitatea legala de ultim
nivel care le controleaza:xiii
Numele/denumireaxiv
% din drepturile de % din drepturile de vot Totalul celor doua
vot daca acesta este prin
intermediul daca acesta este egal
egal sau mai mare instrumentelor
sau mai mare decat
decat pragul care financiare daca acesta pragul care trebuie
trebuie notificat
este egal sau mai notificat
mare decat pragul
care trebuie notificat
N/A
N/A
N/A
N/A
9. In cazul votului prin reprezentant: [numele/denumirea mandatarului] va inceta sa detina [%
si numarul] drepturi de vot incepand cu [data] N/A
Informatii suplimentare:xv N/A
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Alina Huidumac-Petrescu
Director General Adjunct
Florentina-Alina
HuidumacPetrescu

Digitally signed by
Florentina-Alina
Huidumac-Petrescu
Date: 2022.01.20 15:53:57
+02'00'

