
 

 

       Nr. 4802 / 15.07.2020 

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 și Regulamentului A.S.F.  nr. 5/2018 

 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piață 
 

Data raportului: 15.07.2020 
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) 
 

Evenimente importante de raportat 
Aprobarea de către Autoritatea de Supraveghere Financiară a documentului de ofertă 

publică de cumpărare de acțiuni emise de SIF OLTENIA S.A. 
 

Societatea de Investiții Financiare Oltenia S.A. aduce la cunoștința investitorilor că 
Autoritatea de Supraveghere Financiară a emis Decizia nr. 863/15.07.2020 prin care s-a aprobat 
documentul de ofertă publică de cumpărare de acțiuni emise de S.I.F. Oltenia S.A., inițiată de S.I.F. 
OLTENIA S.A., în conformitate cu Hotărârea AGEA nr. 8 din 25.03.2020, ofertă cu următoarele 
caracteristici:  

 Numărul de acțiuni care fac obiectul ofertei este de 22.149.143, reprezentând 
3,951372% din capitalul social 

 Valoare nominală: 0,10 lei/acțiune 
 Prețul de cumpărare este de: 2,75 lei/acțiune 
 Perioada de derulare: 22.07.2020 - 04.08.2020 
 Intermediarul ofertei: SSIF VOLTINVEST S.A. 
 Locurile de subscriere conform informațiilor din cuprinsul documentului de ofertă 

  

 Documentul de ofertă publică de cumpărare de acțiuni emise de S.I.F. Oltenia S.A. va fi 
disponibil investitorilor pe site-ul societății www.sifolt.ro, secțiunea Informații Investitori. 
  

 Anexăm Decizia ASF nr. 863 /15.07.2020. 
 

 

Nu mai sunt alte evenimente de raportat. 
 

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

          ec. Viorica Bălan 
Ofițer de conformitate 
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AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA 

DECIZIA NR. 	/1Eo . )G ),0 

In temeiul prevederilor art. 2 alin.(1) lit, a) i d), art.3 aIm. (1) fil a:, art.6 alin.(l) 
i (3), art 7 aIm. (2), art. 14 i art. 27 din Ordonar4a de urgenä a Guvernulu or. 9312012 
privind Infiinarea, organizarea §i functionarea Autoritälii de Supraveghere Financiar., 
aprobatä cu modificri i compIetri prin Legea nr. 113/2013, cu modificärile i 
comp1etriIe ulterioare, 

avãnd in vedere prevederile art. 6 §i art. 25 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii 

de instrumente financiare i operatiuni  de piaä §i ale art. 57 i art.58 din Regulamentul 

nr.5!201 8 privind emitenlii de instrumente financiare i operaliuni de piaä, 

urmare solicitarii formuJate de SSIF VOLTINVEST S.A., 

In baza analizei direc;iei de specialitate §i a hotãrârii adoptate In edin1a din data 
de 15.07.2020, Consiliul Autoritãtii de Supraveghere Financiarã a decs emiterea 
urmtoru1ui act individual. 

DECIDE 

Art. 1. Se aproba documentul de oferta publicä de cunipärare de actiuni emise de SIF 
OLTENJA S.A. Craiova, iniiatA de SIF OLTENIA S.A. Craiova, ofertã cu urmdt=ele 
earacteristici: 
• Numrul de acçiuni care fac obiectul ofertei este de 22.149.143, rtprezentãnd 

3,951372% din capitalul social 
• Valoare nominalä: 0,10 1ei/aciune 

• Pretul de cumparare este de: 2,75 lei/áctiune 
• Perioada de derulare: 22.07.2020 04.08.2020 
• Intermediarul ofertei: SSJF VOLTINVEST S.A. 
• Locurile de subscriere: conform informa;iilor din cuprinsul documentului de ofertii  

Art.2. Participanlii autorizati prin intermediul cArora se va derula oferta rAspund pentru 
respectarea tuturor conditiilor din documentul de ofertA. 

Art.3. Oferta publicä de cumpArare se va derula cu utilizarea exciusivA a sistemelor pietei 
pe care se tranzactioneazã actiunile emise de SIF OL 	IENIA S.A. permitãnd astfel accesul 
neIngrdit i nelimitat al tuturor poteniali1or vânzAtori (persoane fizice i jun 'ice) frA a 
se determina in vreun fel persoanele cArora le este adresata, asigurându-se posib iitAti egale 
de receptare. 
Art.4. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi InsoitA de dovada \ rArii cotei 
prevAzutA In Regulamentul A.S.F. nr. 16/2014, cu modificarile si completarIle ulterioare. 



Art.5. Formularul de subscriere aferent ofertei trebuie -,4 cuprinda men;iunea: "Am luat 
cunotin(a de con(inulul documentului de oferta publicã, am in(eles fj acceptat cond4iile 
acesluia". 
Art.6. Prezentul act se va publica In buletinul AutoritAii de Supraveghere Financiarã 
varianta electronicA. 


