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Către:    COMISIA NA ŢIONAL Ă A VALORILOR MOBILIARE 
 Fax: 021-326.68.48 ; 021-326.68.49 
 
 BURSA DE VALORI BUCURE ŞTI 
 Fax: 021-256.92.76 

RAPORT CURENT 
conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare 

şi Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital 
 

Data raportului: 03.06.2011 
Denumirea entităţii emitente: Societatea de Investiţii Financiare OLTENIA S.A. 
Sediul social: judeţul Dolj, Craiova, Str. Tuf ănele 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: Piaţa Bursa de Valori Bucureşti 
– categoria I Acţiuni (simbol de piaţă SIF5) 

 

Red.: DD/ PWR1 
  Tehn. : DD/ PWR1 

1ex. Orig. / 02.06.2011 

Eveniment important de raportat: 
Litigii aflate pe rol la Tribunalul Dolj referitoar e la hotărârea A.G.O.A. S.I.F. 
OLTENIA S.A. din data de 29.04.2011 
 
Vă informăm că în 02.06.2011 S.I.F. OLTENIA S.A. a fost citată în următoarele 

dosare: 
- în dosarul nr. 14109/63/2011, având ca obiect suspendarea Hotărârii A.G.O.A. 

S.I.F. OLTENIA S.A. din data de 29.04.2011, reclamant Ştiucă Vasile. 
Având în vedere că în dosarul nr. 13789/63/2011, la care s-a solicitat conexarea 

dosarului nr. 14109/63/2011,  s-a depus cerere de renunţare la judecată, la termenul din data 
de 01.06.2011 instanţa a dispus restituirea dosarului nr. 14109/63/2011 la completul 
ini ţial investit, care a stabilit un nou termen de judecată în data de 07.06.2011. 

- în dosarul nr. 14199/63/2011, având ca obiect suspendarea Hotărârii A.G.O.A. 
S.I.F. OLTENIA S.A. din data de 29.04.2011, reclamant Nicola Marius Ilie. 

Având în vedere că în dosarul nr. 13789/63/2011, la care s-a solicitat conexarea 
dosarului nr. 14199/63/2011,  s-a depus cerere de renunţare la judecată, la termenul din data 
de 01.06.2011 instanţa a dispus restituirea dosarului nr. 14199/63/2011 la completul 
ini ţial investit, care a stabilit un nou termen de judecată în data de 07.06.2011. 
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