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Bucureşti 

Eveniment important de raportat:
Lipsa  cvorumului  necesar  desfăşurării  lucrărilor  Adunării  Generale  Ordinare  a 
Acţionarilor  şi  Adunării  Generale  Extraordinare  a  Acţionarilor  -  la  prima 
convocare

I.  Lipsa cvorumului necesar desfăşurării lucrărilor Adunării Generale Ordinare a  
Acţionarilor - la prima convocare

Vă  informăm  că  astăzi,  14.11.2008  ora  10:00,  la  prima  convocare  a  Adunării 
Generale Ordinare a Acţionarilor au participat personal, prin mandatar, prin buletin de 
vot  prin  corespondenţă   -  atât  transmis  pe  formular  cât  şi  prin mijloace electronice - 
acţionari deţinând un număr de  176.334.504 acţiuni în valoare totală de  17.633.450,40 
lei,  reprezentând  30,394%  din  capitalul  social.  Acţionarii  prezenţi  sunt  înscrişi  în 
Registrul acţionarilor S.I.F. OLTENIA S.A. la data de 10.10.2008, stabilită ca dată de 
referinţă pentru adunare.

Cvorumul de prezenţă, stabilit prin actul constitutiv al S.I.F. OLTENIA S.A., în 
concordanţă  cu  prevederile  Legii  nr.  31/1990  R,  cu  modificările  şi  completările 
ulterioare,  pentru  desfăşurarea  Adunării  Generale  Ordinare  a  Acţionarilor  -  la  prima 
convocare - este de 50% din capitalul social.  Ca urmare, cvorumul necesar desfăşurării 
lucrărilor Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor nu s-a întrunit. A doua convocare 
este  stabilită  pentru  data  de  15.11.2008,  cu  aceeaşi  ordine  de  zi,  în  acelaşi  loc  şi  la 
aceeaşi oră.

II.  Lipsa  cvorumului  necesar  desfăşurării  lucrărilor  Adunării  Generale 
Extraordinare a Acţionarilor - la prima convocare

Vă informăm că astăzi, 14.11.2008 ora 12:00, la prima convocare a Adunării Generale 
Extraordinare a Acţionarilor au participat personal, prin mandatar, prin buletin de vot prin 
corespondenţă  - atât transmis pe formular cât şi prin mijloace electronice - acţionari deţinând 
un  număr  de  176.334.504 acţiuni  în  valoare  totală  de  17.633.450,40  lei,  reprezentând 



30,394% din capitalul social. Acţionarii prezenţi sunt înscrişi în Registrul acţionarilor S.I.F. 
OLTENIA S.A. la data de 10.10.2008, stabilită ca dată de referinţă pentru adunare.

Cvorumul de prezenţă, stabilit prin actul constitutiv al S.I.F. OLTENIA S.A., în 
concordanţă  cu  prevederile  Legii  nr.  31/1990  R,  cu  modificările  şi  completările 
ulterioare, pentru desfăşurarea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor - la prima 
convocare - este de 75% din capitalul social.  Ca urmare, cvorumul necesar desfăşurării 
lucrărilor  Adunării  Generale  Extraordinare  a  Acţionarilor  nu  s-a  întrunit.  A  doua 
convocare este stabilită pentru data de 15.11.2008, cu aceeaşi ordine de zi, în acelaşi loc 
şi la aceeaşi oră.
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