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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: 25.08.2016 

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: Bursa de Valori Bucureşti – 

categoria Premium (simbol de piaţă SIF5) 
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Eveniment important de raportat: 

Disponibilitatea Situaţiilor financiare consolidate și a Raportului consolidat 

al administratorilor pentru exercițiul financiar 2015  

 
 

S.I.F. Oltenia S.A. informează investitorii că Situaţiile financiare consolidate 

la 31.12.2015 – întocmite în conformitate Norma nr. 39/2015 pentru aprobarea 

reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare 

Financiară, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de 

Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul Instrumentelor și Investițiilor 

Financiare  – însoţite de Raportul consolidat al Consiliului de Administraţie, 

Raportul auditorului financiar şi Declaraţia de conformitate, vor putea fi 

consultate - în urma aprobării acestora de către Adunarea Generală Ordinară a 

Acționarilor - începând cu data de 26.08.2016, la adresa de internet: 

http://www.sifolt.ro/ro/raportari/2016/cons/consolidate.html. 

Documentele precizate mai sus vor fi puse la dispoziţia celor interesaţi - 

începând cu aceeaşi dată - la sediul S.I.F. OLTENIA S.A. din Craiova, strada 

Tufănele nr. 1. 

http://www.sifolt.ro/ro/raportari/2016/cons/consolidate.html
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Menţionăm că situaţiile financiare consolidate la 31.12.2015 sunt auditate 

de către auditorul financiar independent JPA Audit și Consultanţă S.R.L. 

Bucureşti. 

S.I.F. OLTENIA S.A. va transmite Situaţiile financiare consolidate la 

31.12.2015, însoţite de Raportul consolidat al Consiliului de Administraţie şi 

Raportul auditorului financiar, la Bursa de Valori Bucureşti şi la Autoritatea de 

Supraveghere Financiară. 

Situaţiile financiare consolidate pentru exercițiul financiar 2015 sunt 

destinate exclusiv pentru a fi utilizate de catre Grup, acţionarii acestuia şi A.S.F. 

si nu genereaza modificari in drepturile actionarilor privind dividendele. 

 

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 0251-419.335, 0251-419.347. 
 

 

Nu mai sunt alte evenimente de raportat. 

 

 

 

 

conf. univ. dr.ec. Tudor CIUREZU 
 

Preşedinte / Director General 

 

Viorica Bălan 

Control intern  


