Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
ANEXA Nr. 7
la normă
Declaraţie nr. 2
pe propria răspundere privind deţinerile reprezentând cel puţin 5%
din capitalul social sau din drepturile de vot ale unei societăţi
Declaraţia se întocmeşte potrivit acestui model. Nu sunt acceptate declaraţiile semnate prin
reprezentare.
Subsemnatul1) ............................, cu domiciliul în ..............................,
posesor al actului de identitate tip2) ..., seria ..... nr. ..., eliberat de ..................
la data de ..............., valabil până la data de ..........., CNP..........................,
în calitate de3) ........................... al societăţii de administrare a fondului de pensii
facultative ..................................., declar prin prezenta că am/nu am deţineri care
reprezintă cel puţin 5% din capitalul social sau al drepturilor de vot:
Subsemnatul4) ..............., reprezentant legal al Societăţii
Comericale5) ...............................,
cu sediul social în ......................., înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului
Comerţului sub nr. ................ (seria, numărul şi data emiterii) ....................... şi
Codul unic de înregistrare ........................, declar prin prezenta că Societăţii
Comerciale5).......................... că are/nu are deţineri care reprezintă cel puţin 5% din
capitalul social sau al drepturilor de vot:
Deţineri individuale6):
┌────┬────────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────┐
│Nr. │
Denumirea societăţii/
│
Statul de rezidenţă al
│ Participare la capitalul
│
│crt.│
numele şi prenumele
│
societăţii în care sunt
│
social al societăţii/
│
│
│
persoanei fizice
│
deţinute acţiuni
│
drepturile de vot (%)
│
├────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
├────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
├────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
└────┴────────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────────┘
Data ............................
Semnătura .......................

____________
1
) Se completează numai în cazul persoanelor fizice.
2
) Se completează BI pentru buletin de identitate sau CI pentru carte de identitate ori PAS pentru paşaport în cazul
persoanelor fizice străine.
3
) Se completează funcţia deţinută: acţionar, membru în consiliul de administraţie, membru în consiliul de
supraveghere şi persoană propusă să asigure funcţia de control intern sau persoană propusă să asigure funcţia de
administrare a riscurilor.
4
) Se completează numai în cazul persoanelor juridice de către persoana fizică care are calitatea de reprezentant
legal al acţionarului persoană juridică.
5
) Se completează cu aceeaşi denumire.
6
) Se completează, dacă este cazul, atât de persoanele fizice cât şi de persoanele juridice.
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