
 

 

     Nr.  4468 /30.06.2020 

Către:  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 Legii nr. 24/2017 

 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piață 
 
 

Data raportului: 30.06.2020 
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: 56.054.312,9 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 investitori - Declarație dețineri SAI Certinvest S.A. 
 
 

S.I.F. Oltenia S.A. aduce la cunoștința investitorilor că a primit de la acționarul 

SAI Certinvest S.A. “Raportare dețineri majore conform art. 69 alin (1) din Legea 

24/2017 și Regulamentului ASF nr. 5/2018” înregistrată la societate cu nr. 4467  

/30.06.2020. 

Anexăm raportarea deținerilor majore primite de la acționarul SAI Certinvest S.A. 

 
Nu mai sunt alte evenimente de raportat. 
 
 
 
 
 

 

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

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Ofițer de conformitate 
ec. Viorica Bălan 
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RAPORTARE DEFINERI MAJORE 

Conform art. 69 aIm (1) din Legea 24/2017 ai regulamentul ASF nr. 5/2018 

-Anexa 18- 

1. Identitatea emitentului sau a emitentulul actiunilor suport existente, Ia care sunt anexate 

drepturi de vot: 

SIF OLTENIA 

Adresa: Str. Tufanele Nr. 1, Cralova, 3ud. Dolj, Romania 

Cod Unic de Inregistrare: 4175676 

Cod Registrul Comertului: 316/1210/30.04.1993 
Simbol piata reglementata: SIF5 
Tipul valorhi mobiliare: Actiuni 

2, Motivele notificaril: 

[_] 0 actiizitie sau cedare a drepturilor de vot 

[x] 0 achizitie sau cedare a instrumentelor financiare 

[_] Un eveniment prin care se modifica repartizarea drepturilor de vot 

[_] Altele (Va rugam specificati)11  

3. Detalhi ale persoanei subiect al obligatiei de notificare:kI SAl CERTINVEST SA, CUI 6175133, 
340/16855/1994, Bucuresti, Sector 1, str. Buzesti ar. 75-77, etaj 10, Biroul 1, administrator al 
de investitli FDI Certinvest XT Index, FDI Certinvest Bet-Fl Index si FIA Certinvest Actiuni 

4. Numele/denumirea complete al/a actionarului/actionarilor (daca este diferit/sut diferiti de punctul 3)1v 

5. Data scaderhi sub, a atingerii sau depasiri; pragului (procentuluh de vot): 26.06.2020 data 

tranzactieh/30.06. 2020 data decontaril 

6. Totalul pozitihlor persoanelor subiect al obligatiei de notificare: 

% 	din 

drepturile de 
vot 	anexate 
actiunilor 

(totalul 	din 
7.A) 

% din dreptunlede vot priri 

intermediul instrumentelor 
financiare 	(totalul 	din 

7.B. 1+7.B.2) 

Totalul 	celor 

doua 	exprimat 
procentual 	% 
(7.A+7.B) 

Numarul 	total 

de drepturi de 

vot 	ale 
emitentului' 

Situatia 

rezultata, 	la 

data la care s-a 

depasit 	sau 
atins pragul 

4,999% N/A 4,999% 29.005.044 

Pozitia la data 
notificarii 
anterhoare 

(daca 	este 

cazul) 

5,0056% N/A 5,0056% 29.040.864 

7. Informatii de notifhcat cu privire la situatia rezultata, la data la care s-a depasit, s-a scazut 

sub sau s-a atins pragul° 

A: Drepturile de vot anexate actiunilor 

Clasa/tipul 	de 
actiuni 
Codul ISIN, dupa 

caz 

Numarul drepturilor de vot 	J 	% din drepturilor de vot 
Direct 	art. 	69 

J 
Indirect 	art. 	70 	din 

ella (1)-(3) din 	Legea 24/2017 
Legea 24/2017 

Direct 	art. 	69 
J 
Indirect 	art. 

aIm 	(1)-(3) din 	70 din Legea 

Legea 24/2017 	24/2017 



SUBTOTAL A 

[29.005.044 	N/A 5,0056% N/A 

29.005.044 	 4,999% 

Subtotal 8.1: Instrumente financiare in conformitate Cu art. 73 ahn (1) lit (a) din Legea 24/2017 

Tipul 	de 
instrument 
financiar 

Data 	expirarii' 
(data scadenta) 

Perolada 	de 
conversie/exerci 
tarex 

Numarul drepturilor j 
de vot care pot ft 	% 	din 
achizitionate 	daca 	drepturile 	de 
instrumeritul 	este I vot 
exercitat/convertit 

N/A N/A N/A N/A 	 N/A 

SUBTOTAL 8.1 	N/A 

Subtotal 8.2: Iristrumente financiare cu Un efect economic similar in conformitate cu art. 73 atm 
(1) lit (b) din Legea 24/2017 
Tipul 	de 	Data 	expirarii 
instrument 	(data 
financiar 	scadenta)' 

Peroiada 	de 
conversie/exe 
rcitarex 

Decontare 
fizica 	sau 	in 
numerarxi 

Numarul 
drepturilor 	de 
vot 

% 	din 
drepturile 
de vot 

N/A 	N/A N/A N/A N/A N/A 

SUBTOTALB.2 	N/A 

8. Informatil in legatura cu persoana subject al obligatiei de notificare 
[X] Persoana subiect at obligatiei de notificare flu este controlata de catre nicio persoana fizica 
sau entitate legala si flu controleaza niclo entitate (entitati) care are (au) in mod direct sau 
indirect o expunere in emitentul actiunilor suport 
[] Lantul complet at persoanelor controlate prin intermediul carora se detin efectiv drepturi 
de vot si/sau instrumente financiare, incepand Cu persoana fizica sau entitatea legala de ultim 
nivel care le controleaza: 
Numele/denumirea % din drepturile de 

vot daca acesta este 
egal sau mai mare 
decat 	pragul 	care 
trebuie notoficat 

% din drepturile de vot 	Totalul 	celor 	doua 
prin 	intermediul 	daca acesta este egal 
instrumentelor 	sau mat mare decat 
financiare daca acesta 	pragul care trebuie 
este 	egal 	sau 	mat 	notificat 
mare 	decat 	pragul 
care trebuie notificat 	I 

N/A N/A N/A 	 N/A 

9. In cazul votului prin reprezentant: [numele/denumirea mandatarului] va inceta sa detina [o/c 
Si numarul] drepturi de vot incepand cu [data] N/A 
Infomrtaii suplimentare: 	N/A 

lntocmita Ia SAl Certinve 	4.data. 0,*..2020 

Director General 	I' 

Horia Gusta 
-1111 ( 	TINVEST 

,, Ik 	O f. 


