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Către:

COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
Fax: 021-326.68.48 ; 021-326.68.49
BURSA DE VALORI BUCUREŞTI
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: 23.03.2011
Denumirea entităţii emitente: 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: Piaţa Bursa de Valori Bucureşti
– categoria I Acţiuni (simbol de piaţă SIF5)

Evenimente importante de raportat:
Ordonanţa C.N.V.M. nr. 117 din 23.03.2011
În data de 23.03.2011, la sediul S.I.F. Oltenia S.A., a fost transmisă de către
C.N.V.M. Ordonanţa nr. 117 emisă în data de 23.03.2011 în conformitate cu care
Consiliul de Administraţie al S.I.F. Oltenia S.A. are obligaţia de a modifica şi
completa Convocatorul aferent Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor S.I.F.
Oltenia S.A. din 28/29.04.2011 după cum urmează:
(1) Înainte de punctul 3 al ordinii de zi se introduc următoarele puncte
distincte:
• Punerea în discuţia adunării generale a acţionarilor S.I.F. Oltenia S.A. a
raportului întocmit de reprezentantul compartimentului de control
intern, raport discutat în şedinţa din data de 10.03.2011 a Consiliului de
Administraţie al S.I.F. Oltenia S.A.
• Punerea în discuţie a menţinerii doamnei POPESCU CARMEN IOANA
în funcţia de administrator al S.I.F. Oltenia S.A., în conformitate cu
prevederile art. 4 din Ordonanţa CNVM nr. 565/17.12.2010.
• Punerea în discuţie a menţinerii domnului BUZATU TEODOR
FLORIAN în funcţia de administrator al S.I.F. Oltenia S.A. ca rezultat al
evaluării îndeplinirii atribuţiilor referitoare la strategia investiţională,
urmare discutării de către AGOA a raportului întocmit de
reprezentantul compartimentului de control intern, discutat în şedinţa
din data de 10.03.2011 a Consiliului de Administraţie al S.I.F. Oltenia
S.A.
(2) Punctul 6 al ordinii de zi se elimina.
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(3) Punctul 7 al ordinii de zi se modifică după cum urmează:
• În contextul în care la data întrunirii AGOA situaţia administratorilor
societăţii se prezintă astfel:
◦ un administrator al S.I.F. Oltenia S.A. este numit provizoriu de către
Consiliul de Administraţie,
◦ un post de administrator este vacant ca urmare a respingerii de către
CNVM, prin Decizia nr. 246/15.03.2011, a solicitării de avizare a
modificării componenţei Consiliului de Administraţie,
AGOA va alege doi administratori în conformitate cu prevederile art. 3 alin.
(1), paragraful al doilea din Statutul S.I.F. Oltenia S.A., respectiv pe o
perioadă egală cu cea rămasă până la expirarea mandatului predecesorilor
lor.
La alegerea administratorilor se va avea în vedere îndeplinirea de către
aceştia a criteriilor şi condiţiilor de eligibilitate necesare constituirii unui
Comitet de Audit în cadrul S.I.F. Oltenia S.A., conform prevederilor legale în
materie.
De asemenea, Consiliul de Administraţie al S.I.F. Oltenia S.A. are obligaţia de
a renumerota ordinea de zi a convocatorului, având în vedere completările şi
modificările intervenite prin Ordonanţa CNVM nr. 117 din 23.03.2011.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

Vasile ŞALAPA
Preşedinte / Director General
Control intern
ec. Nicolae STOIAN
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