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Eveniment important de raportat

Solicitări  completare  ordine  de  zi  a  Convocatorului  A.G.O.A.  S.I.F.  OLTENIA 

S.A. pentru data de 24/25.04.2009

Vă informăm că S.I.F. Oltenia S.A. a primit, în zilele de 2-3 aprilie 2009, solicitări  din 
partea unor acţionari reprezentând peste 5% din capitalul social, conform deţinerilor din registrul 
consolidat al acţionarilor la data de 27.03.2009 - data de referinţă pentru AGOA din 24/25.04.2009 
– care solicită includerea pe ordinea de zi a unui nou punct, cu următorul conţinut:

“Aprobarea repartizării profitului net şi aprobarea distribuirii unui dividend în sumă brută 
de 0,06 lei pentru o acţiune deţinută la data de înregistrare. Distribuirea dividendelor se va realiza 
în intervalul  cuprins între 60 de zile – 6 luni  de la data ţinerii  Adunării  Generale  Ordinare a 
Acţionarilor din 24/25 aprilie 2009, cu respectarea prevederilor art. 238 din legea nr. 297/2004, 
privind piaţa de capital. Pentru menţinerea şi asigurarea unui nivel ridicat de distribuire efectivă 
către acţionari se propune menţinerea modalităţilor de distribuire utilizate în anii precedenţi.”

Întrucât  sunt  îndeplinite  condiţiile  prevăzute  de  art.  1171 din  Legea  nr.  31/1990  R,  cu 
modificările  şi  completările  ulterioare,  pentru  completarea  ordinei  de  zi  a  AGOA,  convocată 
pentru data de 24/25.04.2009, S.I.F. Oltenia S.A. va da publicităţii Ordinea de zi completata, în 
termenul şi în condiţiile prevăzute de lege.
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