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RAPORT CURENT
conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006
Data raportului: 10.12.2008
Denumirea societăţii comerciale: Societatea de Investiţii Financiare OLTENIA S.A.
Sediul social: judeţul Dolj, Craiova, Str. Tufănele nr. 1, cod poştal 200767
Tel./Fax: 0251-419.335 / 0251-419.340
CUI/CIF: RO 4175676
Număr de ordine la Registrul Comerţului: J16/1210/30.04.1993
Număr Registru C.N.V.M.: PJR09SIIR/160003/14.02.2006
Capital social subscris şi vărsat: 58.016.571 lei
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti

Eveniment important de raportat:
Acţiuni în instanţă aflate pe rolul Tribunalului Dolj – Dosar nr. 15861/63/2008,
Dosar nr. 15864/63/2008 şi Dosar nr. 15719/63/2008, pentru anularea Hotărârii AGOA
S.I.F. Oltenia S.A. din data de 29.08.2008 - termen de judecată din data de
10.12.2008
Vă informăm că în dosarele având ca obiect anularea Hotărârii AGOA S.I.F.
Oltenia S.A. din data de 29.08.2008, cu termen de judecată 10.12.2008, instanţa a dispus
următoarele:
- Dosarul nr. 15861/63/2008, aflat pe rolul Tribunalului Dolj, reclamante S.C.
AMIRASTAR TRADING S.A., S.C. DELMATO GRUP S.A. şi S.C. ALFALINE S.A.,
instanţa de judecată a dispus amânarea cauzei pe data de 21.01.2009, pentru că au fost
depuse de către S.I.F. Oltenia S.A. înscrisuri şi punct de vedere şi a se lua la cunoştinţă
de acestea de către reclamante;
- Dosarul nr. 15864/63/2008, aflat pe rolul Tribunalului Dolj, reclamantă
S.C. SUNCO PREST S.R.L., instanţa de judecată a acordat termen de judecată în data
de 21.01.2009, pentru că au fost depuse de către S.I.F. Oltenia S.A. înscrisuri şi punct
de vedere şi a se lua la cunoştinţă de acestea de către reclamantă;
- Dosarul nr. 15719/63/2008, aflat pe rolul Tribunalului Dolj, reclamante S.C.
REVAN COM S.A. şi S.C. AMICOSOTTIS S.A., la termenul din 10.12.2008 s-a luat act
de cererile de renunţare la judecată a reclamantelor în baza art. 246 C.p.c. şi s-a dispus
pronunţarea având în vedere aceste documente.
conf. univ. dr. ec. Tudor CIUREZU
Vicepreşedinte / Director General Adjunct
Control intern
ec. Tudor Mâinescu
Red.: DD/ PWR1
Tehn. : DD/ PWR1
2 ex. orig. / 10.12.2008

