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                 Nr. 3306 /27.04.2020 
Catre:  BURSA DE VALORI BUCUREŞTI 
    Fax: 021-307.95.19 
 

  AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 
             SECTORUL INSTRUMENTE ŞI INVESTIŢII FINANCIARE 
   Fax: 021.659.60.51 

 
 

RAPORT CURENT 

conform Regulamentului A.S.F.  nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi 
operaţiuni de piață și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2020 pentru adoptarea unor măsuri 

referitoare la desfășurarea adunărilor generale ale emitenților pe perioada existenței stării de 
urgență generate de COVID-19 

 

 
Data raportului: 27.04.2020 
Denumirea emitentului: 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 A.S.F.:PJR071AFIAA/160004/15.02.2018   
ISIN: ROSIFEACNOR4 
Cod LEI: 254900VTOOM8GL8TVH59 
Depozitar- Custode: Raiffeisen Bank S.A. 
Depozitar: Depozitarul Central Bucuresti 
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) 
 

Eveniment important de raportat 
Informații privind condițiile de desfășurare a Adunării Generale a Acționarilor din data 

de 28 aprilie 2020 în contextul pandemiei COVID-19 
 

Consiliul de Administrație al societății anunță că numărul acționarilor care pot 
participa fizic la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 28 aprilie 2020 este 
limitat la 24 de locuri determinat în funcție de capacitatea sălii de ședință de la sediul 
societății și a măsurilor de distanțare prevăzute de art. 7 din Ordonanta Militara nr. 3. 

În ciuda recomandărilor autorităților și ale conducerii societății de a evita 
deplasarea în scopul participarii fizice la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și 
ale îndemnului de a-și exercita votul și a transmite întrebări prin mijloace electronice cu 
privire la punctele  de pe ordinea de zi, există acționari care doresc să participe personal 
la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor convocată pentru data de 28/29.04.2020. 

În condițiile pericolului de contaminare cu virusul Covid-19 există acționari care 
și-au desemnat câte doi reprezentanți pentru a participa fizic la Adunarea Generală 
Ordinara a Acționarilor, deși au transmis votul prin corespondență.  

Există de asemenea acționari care dețin 1 (una)  sau 10 acțiuni care și-au anunțat 
prezența fizică la adunare.  
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Toate materialele aferente ordinii de zi au fost publicate pe website-ul societății 
începând cu data de 20 martie 2020, astfel că s-a acordat un termen de 15 zile pentru 
trimiterea de întrebări referitoare la punctele respective. 

Până în prezent nu s-a primit nicio întrebare din partea niciunui acționar pentru 
niciunul din punctele de pe ordinea de zi.  

Față de situația prezentată, Consiliul de Administratie al S.I.F. Oltenia S.A. a 
decis următoarele condiții de participare la ședința Adunării Generale Ordinare a 
Acționarilor din data de 28.04.2020: 

1) Accesul acționarilor va fi permis în sediul Societății de Investiții Financiare 
Oltenia S.A. doar pentru persoanele care poartă echipament de protecție (mască și 
mănuși) și numai pe baza completării Declarației anexate (așa cum a fost precizat și în 
Convocatorul AGOA, precum și în Procedura de vot). 

2) La intrarea în clădire va fi evaluată temperatura acționarilor prezenți (fără să 
fie consemnată în niciun document public) și, dacă aceasta nu se încadrează în parametri 
normali, accesul în incintă nu va fi permis. 

3) Având în vedere restricțiile existente, este permis în sediul societății doar 
accesul acționarilor care nu și-au exercitat votul prin corespondență sau mijloace 
electronice până la termenul prevăzut în convocator. 

4) Se admite participarea fizică la lucrările AGOA doar a unui singur reprezentant 
al acționarului, în condițiile punctului 3. 

5) Acționarii vor putea participa la Adunare respectând indicațiile stricte de acces 
la Sala de ședință care vor fi marcate cu semne vizibile.  

6) Acționarii au la dispoziție două minute să pună întrebări referitoare la punctele 
de pe ordinea de zi și, în limita complexității acestora, vor primi răspunsul în cadrul 
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor sau pe site-ul societății. 

7) Întrucât materialele aferente ordinii de zi au fost puse la dispoziția acționarilor 
cu cel puțin 30 de zile anterioare convocării și nu s-a primit nicio întrebare, după 
răspunsurile date la întrebarile primite în sală se va trece la exercitarea și centralizarea 
voturilor pe fiecare punct de pe ordinea de zi și se vor anunța hotărârile. 

8) Având în vedere că desfășurarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor se 
realizează într-un spațiu închis și perioada de contaminare cu virusul SARS Co-V2 
crește exponențial cu durata expunerii, timpul alocat pentru desfășurarea AGOA nu va 
depăși 30 de minute.  

 
Anexăm Declarația pe proprie răspundere ce urmează a fi completată de acționari. 
  
 

 

Nu mai sunt alte evenimente de raportat. 
 

 

conf. univ. dr. ec. Tudor CIUREZU 
Preşedinte / Director General 

   
 

Ofițer de conformitate 
ec. Viorica Bălan 






