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Eveniment important de raportat:
Hotărârea nr. 14/19.12.2008 a Consiliului de Administraţie al S.I.F. Oltenia S.A.
HOTĂRÂREA nr. 14/19.12.2008
EXTRAS
Consiliul de Administraţie al Societăţii de Investiţii Financiare Oltenia S.A., ales în Adunarea
Generală a Acţionarilor din data de 15.11.2008, avizat de către C.N.V.M. prin Avizul
nr.55/11.12.2008, înregistrat la ORC Dolj prin Încheierea nr. 12206/16.12.2008 – CIM
eliberat în data de 16.12.2008, întrunit în data de 19.12.2008,
În temeiul prerogativelor conferite de Legea nr. 31/1990 R, Statutul şi Contractul societăţii,
HOTĂRĂŞTE
Art.1 (1) Alegerea în funcţia de PREŞEDINTE al Consiliului de Administraţie al S.I.F.
Oltenia S.A. a domnului DINEL STAICU, calitate în care, conform prevederilor actului
constitutiv, îndeplineşte şi funcţia de DIRECTOR GENERAL.
(2) Alegerea în funcţia de VICEPREŞEDINTE al Consiliului de Administraţie al S.I.F.
Oltenia S.A. a domnului TUDOR CIUREZU, calitate în care, conform prevederilor actului
constitutiv, îndeplineşte şi funcţia de DIRECTOR GENERAL ADJUNCT.
(3) Alegerea în funcţia de DIRECTOR, în conformitate cu Reglementările interne ale
S.I.F. Oltenia S.A. şi Legea nr. 31/1990 R, cu modificările şi completările ulterioare, a
domnului FLORIAN TEODOR BUZATU.
(4) Conducerea efectivă a S.I.F. Oltenia S.A., conform prevederilor Regulamentului
CNVM nr. 15/2004, cu modificările şi completările ulterioare, dat în aplicarea Legii nr.
297/2004 privind piaţa de capital, Legii nr. 31/1990 R cu modificările şi completările
ulterioare şi Reglementărilor interne ale S.I.F. Oltenia S.A., va fi asigurată de:
DINEL STAICU – Director General;
TUDOR CIUREZU – Director General Adjunct;
FLORIAN TEODOR BUZATU – Director.
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Art.2 Aprobarea actelor adiţionale la contractele de mandat existente, prin care se va prelungi
valabilitatea acestora până la expirarea mandatului Consiliului de Administraţie al S.I.F.
Oltenia S.A., acordat de A.G.O.A. din data de 15.11.2008, respectiv până la data de
16.12.2012, restul clauzelor rămânând neschimbate.
.........................
Art.4 (1) În condiţiile în care CNVM nu va agrea propunerea alegerii celui de-al şaptelea
administrator de către A.G.O.A. de Bilanţ, s-a aprobat ca procedură completarea Consiliului
de Administraţie al S.I.F. Oltenia S.A. prin cooptarea unui administrator provizoriu prin
supunerea la vot secret a persoanelor care vor depune cereri în acest sens şi vor îndeplini
condiţiile prevăzute de lege, reglementările C.N.V.M., precum şi reglementările interne şi
actul constitutiv al S.I.F. Oltenia S.A.
(2) Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului de Administraţie, pentru stabilirea
termenului limită de depunere a cererilor de candidatură şi a documentelor pentru dovedirea
îndeplinirii de către persoanele în cauză a cerinţelor aferente acestei funcţii (documentele
solicitate şi cu ocazia întocmirii listei pentru A.G.O.A. din 15.11.2008) în funcţie de răspunsul
C.N.V.M. la adresa nr. 11863/16.12.2008.
..........................
Menţionăm că în adresa nr. 11863/16.12.2008 S.I.F. Oltenia S.A. îşi exprimă opinia că
termenul de 15 zile menţionat în Avizul C.N.V.M. nr. 55/11.12.2008 pentru numirea unui
administrator provizoriu de către Consiliul de Administraţie al S.I.F. Oltenia S.A. în vederea
completării numărului de 7 membri nu este suficient şi propune: completarea Consiliului de
Administraţie de către Adunarea Generală de bilanţ, preconizată a se desfăşura în luna aprilie
a anului 2009 sau termenul de 15 zile pentru numirea unui administrator provizoriu să curgă
de la data stabilită de către Consiliul de Administraţie ca dată limită pentru depunerea
cererilor de candidatură.
conf. univ. dr. ec. Tudor CIUREZU
Vicepreşedinte / Director General Adjunct

Control intern
ec. Tudor Mâinescu
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