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RAPORT CURENT
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Data raportului: 29.08.2008
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:
HOTĂRÂRILE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor SOCIETĂŢII DE INVESTIŢII
FINANCIARE OLTENIA S.A., întrunită statutar în data de 29.08.2008, la a doua
convocare, cu participarea acţionarilor deţinători a 94.432.734 acţiuni, în valoare totală de
9.443.273,40 lei, reprezentând 16,2769% din capitalul social total, din care acţiuni cu drept
de vot 43.475.305, reprezentând 7,4936% din capitalul social, urmare a aplicării
prevederilor art. 2861 din Legea 297/2004, introdus prin Legea 97/2006, coroborat cu
prevederile Instrucţiunii CNVM nr. 1/2007, în baza prevederilor Legii nr. 31/1990R, privind
societăţile comerciale, aşa cum a fost modificată prin Legea nr. 441/2006 şi OUG nr.
82/2007, ale Legii nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, privind piaţa de
capital, a reglementărilor CNVM aplicabile, Ordonanţei CNVM nr. 128/2007 şi a Actului
constitutiv propriu, cu majoritatea voturilor exprimate, astfel cum este menţionat în procesul
verbal de şedinţă corespunzător problemelor înscrise pe ordinea de zi
HOTĂRĂŞTE :
1. Aprobă menţinerea domnului Dinel Staicu în funcţiile deţinute în cadrul SIF Oltenia
SA.
2. Aprobă punctul de vedere al Consiliului de Administraţie al SIF Oltenia SA privind
întocmirea situaţiilor financiare consolidate.
S.I.F. OLTENIA S.A. va întocmi, va audita, va aproba, va prezenta la CNVM şi va
publica situaţii financiare consolidate anuale numai când cadrul juridic existent va obliga
entităţile care intră în perimetrul de consolidare să întocmească situaţii financiare anuale
individuale, conform cadrului de raportare solicitat (IFRS) a fi îndeplinit de situaţiile
financiare consolidate ale SIF-ului, în scopul evitării unor cheltuieli inoportune şi
neeficiente.

Atât timp cât valoarea participaţiilor deţinute de S.I.F. OLTENIA S.A. în societăţi care
intră în perimetrul de consolidare va fi mai puţin de 10% din valoarea de activ net rezultată
din situaţiile financiare individuale ale societăţii, S.I.F. OLTENIA S.A. nu va întocmi
situaţii financiare consolidate.
3. Aprobă data de 15.09.2008 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art.

238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.
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