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Eveniment important de raportat:
Retragerea candidaturii domnului Mincu-Rădulescu Ion - poziţia 18. din Lista
candidaţilor pentru funcţia de administrator al S.I.F. Oltenia S.A., listă ce va fi
supusă votului acţionarilor în cadrul AGOA din data de 14/15.11.2008
Vă informăm că domnul Mincu-Rădulescu Ion a înaintat către S.I.F. OLTENIA
S.A. cererea - înregistrată sub numărul 10863/06.11.2008 - prin care solicită retragerea
dosarului de candidatură la funcţia de administrator al S.I.F. Oltenia S.A.
Menţionăm că domnul Mincu-Rădulescu Ion nu mai poate fi eliminat de pe lista
candidaţilor pentru funcţia de administrator al S.I.F. Oltenia S.A., întrucât procesul de
exprimare a votului a început din data de 22.10.2008, dată de la care au fost puse la
dispoziţia acţionarilor formularele de procură specială, buletine de vot prin
corespondenţă, inclusiv modalitate de vot exprimat prin mijloace electronice, proces care
se află în plină desfăşurare, urmând a fi încheiat în data de 11.11.2008, orele 1600.
Retragerea candidaturii de către domnul Mincu-Rădulescu Ion va fi anunţată în
cadrul A.G.O.A. din data de 14/15.11.2008 şi, în situaţia în care, ca urmare a votului
exprimat de acţionari, domnul Mincu-Rădulescu Ion va figura printre cele şapte (7)
persoane alese să facă parte din Consiliul de Administraţie al S.I.F. OLTENIA S.A.,
alegerea sa nu va fi validată, locul respectiv în Consiliul de Administraţie urmând a fi
declarat vacant şi completat în condiţiile legii şi actului constitutiv.
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